8900 Нова Загора, ул. “24 май” № 1, тел. 0457/6-86-18
e-mail: obs_nz@abv.bg

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет - Нова Загора
за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация 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, ви предлагам отчет за дейността на
Общински съвет Нова Загора за периода от 01.01.2019 г. до
30.06.2019 г.
Заседанията на Общински съвет Нова Загора за този период
са седем на брой и са проведени съгласно изискванията на Закона
за местното самоуправление и местната администрация и
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
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неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация. Приети са 101 решения. Всички решения на
Общинския съвет са взети с необходимото мнозинство и начин на
гласуване.
Преди всяко заседание на Общинския съвет, на интернет
страницата на Общината, се публикува проект за дневен ред и
график за заседанията на постоянните комисии.
Седем дни преди заседанието поканата и материали по
дневния ред се изпращат на общинските съветници по електронна
поща и/или на хартиен носител. В съответствие с изискванията на
чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет - Преписи от
протоколите (7 бр.) с общо 101 решения са изпратени на
Областния управител и Районна прокуратура Нова Загора. Копия
от протоколите са изпратени и на Кмета на община Нова Загора в
срока, съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация. Чрез интернет страницата на
Общината и чрез таблото на Общинския съвет всички актове на
Общинския съвет са разгласени на населението, съгласно
изискванията на чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА.
Общинските съветници присъстват редовно на заседанията.
Отсъствията са по уважителни причини /служебна ангажираност,
заболяване/, като предварително съм бил уведомяван за
отсъствието им. Присъствието на общинските съветници на
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заседанията за отчетния период /01.01.2019 г. - 30.06.2019 г./ е
както следва:
- Заседание № 50/31.01.2019 г. - присъстват 27 общински
съветници; разгледани са 10 предложения;
- Заседание № 51/20.02.2019 г. - присъстват 25 общински
съветници; разгледани са 16 предложения;
- Заседание № 52/27.02.2019 г. – присъстват 24 общински
съветници; разгледани са 2 предложения;
- Заседание № 53/28.03.2019 г. - присъстват 25 общински
съветници; разгледани са 17 предложения;
- Заседание № 54/18.04.2019 г. - присъстват 28 общински
съветници; разгледани са 18 предложения;
- Заседание № 55/29.05.2019 г. - присъстват 28 общински
съветници; разгледани са 19 предложения;
- Заседание № 56/20.06.2019 г. - присъстват 25 общински
съветници; разгледани са 19 предложения.
Дейността на постоянните комисии през отчетния период се
осъществяваше на основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в
съответствие с Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
В конструктивен дух протича работата на постоянните
комисии към ОбС, насочена да подпомага Общинския съвет в
решаването на местните проблеми, свързани с инфраструктурата,
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социални дейности, образование и култура и др. Консултативният
процес преди влизането на определени предложения в дневния
ред на заседанията на Общинския съвет дава възможност да се
обсъдят всички аспекти на разглежданите въпроси, да се водят
конструктивни дискусии, да се изгладят противоречията и да се
открият оптималните решения. Редовните заседания на всяка
постоянна комисия са с дневен ред, съобразен с дневния ред на
заседанията

на

Общинския

съвет

и

на

тях

присъстват

представители на Общинска администрация - Кмет, Заместниккметове, специалисти или компетентни лица от съответния ресор.
Водещо е желанието всички въпроси, подлежащи на обсъждане
на заседанието на ОбС, да бъдат законово подплатени и
целесъобразни, затова становищата на комисиите се приемат
след дискусия и гласуване за всяко предложение. Становищата се
приемат с необходимото по закон мнозинство.
През първото полугодие на 2019 г. са проведени 46
заседания на седемте постоянни комисии към Общинския съвет,
на които са разгледани и обсъдени материалите за заседанията на
съвета, както и постъпили искания, сигнали, жалби, възражения и
др. от граждани и юридически лица. Общият брой на изразените
от постоянните комисии становища е 150.
Постоянните комисии към Общинския съвет през отчетния
период са провели своите заседания както следва:
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-

Постоянна

комисия

по

нормативна

уредба,

законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права е
провела седем заседания; разгледани са 13 предложения; взети
са 13 становища;
- Постоянна комисия по финанси и бюджет е провела седем
заседания, разгледани са 25 предложения; взети са 25 становища;
- Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска
политика и екология е провела седем заседания, разгледани са 53
предложения; взети са 53 становища;
- Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване
и спорт е провела шест заседания; разгледани са 35 предложения;
приети са 35 становища;
-

Постоянна

комисия

по

култура,

образование

и

вероизповедания е провела шест заседания, разгледани са 14
предложения, приети са 14 становища;
- Постоянна комисия по международно сътрудничество,
оперативни програми и неправителствени организации е провела
шест заседания; разгледани са 10 предложения; приети са 10
становища.
- Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество е провела 7
заседания.
През отчетния период с Решение № 778/29.05.2019 г. е
създадена една временна комисия към Общинския съвет, която
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да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни
заседатели и да изготви доклад за изслушването им.

Уважаеми колеги,
През отчетния период /01.01.2019 г. - 30.06.2019 г./ бяха
внесени и обсъдени в Общински съвет - Нова Загора общо 101
предложения. Приетите решения за този период са общо 101.
Приети са 5 решения, касаещи организацията и работата на
Общински съвет Нова Загора и неговите постоянни комисии.
Общински съвет Нова Загора за първото шестмесечие на
2019 г. с Решение № 714/31.01.2019 г. прецизира и приведе в
съответствие

с

действащото

законодателство

Наредба

за

условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване
под наем и продажба на общински жилища в община Нова Загора,
съобразявайки се с констатациите на извършената проверка за
законност от Окръжна прокуратура гр. Сливен, а с Решение №
715/31.01.2019 г. приведе в съответствие разпоредбите на
Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Нова Загора с новите и изменените
текстове на Закона за местните данъци и такси и прие новите
параметри за определяне на данъка върху моторните превозните
средства.
За отчетния период има приети 25 решения, касаещи
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бюджета и финансите на Община Нова Загора. С Решение № 719
от 31.01.2019 г. е приет Бюджета на Община Нова Загора за 2019
г., а с Решение № 742 от 28.03.2019 г. е приет Отчета за изпълнение
на общинския бюджет и общинските сметки за средства от
Европейския съюз на община Нова Загора за 2018 г.
През първото полугодие на 2019 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 собственост в Община Нова Загора за
2019 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. С
Решение № 718/31.01.2019 г. е приета Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за 2019
г.;
Решенията за одобряване проекти за изработване на
подробни устройствени планове, даване на съгласие за
учредяване право на прокарване през общински имоти са две.
Общински съвет Нова Загора за отчетния период е приел 25
решения, касаещи здравеопазването и социалната дейност, като с
19 от тях са отпуснати еднократни финансови помощи на граждани
на общината, в размер на 5350 лв.
7

За шестмесечието са приети 7 решения, отнасящи се до
образованието и културата и 8 решения, относно търговските
дружества, собственост на общината и дружества с общинско
участие.
Важни за гражданите на община Нова Загора са:
- Решение № 732/20.02.2019 г., относно кандидатстване на
Община Нова Загора с проект „Благоустройство и основен
ремонт на централна алея в Градски парк Нова Загора“;
- Решение № 735/20.02.2019 г. за Приемане на Годишен
общински план за младежта на община Нова Загора за
2019 г.;
- Решение № 743/28.03.2019 г. за одобряване на бюджетна
прогноза на Община Нова Загора за периода 2020-2022 на
постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности и бюджетна прогноза на МБАЛ „Св. Петка
Българска“ ЕООД гр. Нова Загора за периода 2020-2022 г.;
- Решение № 745/28.03.2019 г., с което се прие Отчет за
състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление по видове и категории обекти, за
периода 01.01.2018 до 31.12.2018 г.;
- Решение

№

752/28.03.2019

г.

за

одобряване

на

споразумение за съвместни дейности в изпълнение на
Препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на
дълготрайно безработните лица на пазара на труда;
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- Решение № 759/18.04.2019 г. за приемане на Годишен план
за действия по изпълнение на стратегията за развитие на
социалните услуги в община Нова Загора за 2020 г.;
- Решение № 760/18.04.2019 г. относно приемане на
Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. в
община Нова Загора.
През отчитания период от страна от страна на кмета и на
Областния управител няма върнати за ново обсъждане решения
на Общинския съвет или оспорени такива пред административен
съд.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Стремежът на Общински съвет Нова Загора и Общинската
администрация е да се загърбят политическите пристрастия и да
се вземат решения, водещи до постигане практически резултати и
ефективното решаване на възникналите проблеми, касаещи
ежедневието на нашите съграждани.
Инициативата на кмета и неговият екип е изключително
важна. Добрите намерения и добрите постижения в общината не
биха били възможни без общата воля на общинските съветници,
без тяхната подкрепа. Тъй като всяко действие на местната
изпълнителна власт е предшествано от решение на местния
законодателен орган, всички намерения, преди да станат факт,
внимателно и задълбочено се обсъждат в Общинския съвет. Така
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ние, като общински съветници, поемаме отговорността за тях пред
жителите на общината. Ще продължим, в партньорство с кмета на
общината и общинската администрация, да вършим отговорно и
съвестно своята работа в полза на всички граждани от община
Нова Загора, за да можем да се поздравим с успешен и
ползотворен мандат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ
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