Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през второто шестмесечие на 2018 г.
І. Заседания на Общинския съвет. Изпълнение на решения. Контрол.
Заседания и решения на ОбС - обща информация
През второто полугодие на 2018 г. Общински съвет проведе седем заседания - пет
редовни, едно извънредно и Тържествената сесия на 25.09.2018 г. Общото време за работа
по време на заседанията бе 24 часа. Присъствието и участието на съветниците през
периода бе на добро ниво, с необходимия кворум – средно по 36-37 общински съветници в
заседание.
Бяха внесени 108 докладни записки с предложения, проектодокументи, отчети,
информации. След обсъждането им в Постоянните и други сформирани комисии, на
заседанията си Общински съвет взе 101 решения.
Две от подготвените докладни са оттеглени от вносителя (администрация/съветници)
преди гласуване на дневния ред, а трета е оттеглена с гласуване на съветниците за това.
Едно от внесените предложения беше отложено при гласуване на дневния ред на
извънредното заседание (за вандализма в Гробищен парк) и още едно - по време на
заседание – след направените обсъждания. За отчитания период седем предложения не са
одобрени от общинските съветници при гласуването (пет от администрацията, едно за
опрощаване на държавни вземания, едно от Временната „В и К комисия“).
Изпълнение на решения
 С Решение 34-34 от м. май 2018 г. Общински съвет откри процедура за определяне
на съдебни заседатели за съдебния район на Окръжен съд – Добрич, определи
правилата за провеждането й и избра Временна комисия, съставена от общински
съветници, която да извърши изискваните съгласно Закона за съдебната власт
действия.
След провеждане на процедурата, съгласно определените правила и законовите
изисквания, с Решение 36-24 от м. юли 2018 г. Общински съвет определи кандидатите за
съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич за мандат 2019-2023 г., предложени от
Временната комисия. Решението е изпълнено.
 С Решение 39-1 от извънредното си заседание на 04.10.2018 г. Общински съвет
създаде Временна комисия, съставена от 9 души, в това число 7 съветника, с
мандат до края на мандата на ОбС, която да обсъди поставените въпроси и
проблеми от извънредната сесия и изготви докладна записка с проект за решение
до Общински съвет.
В изпълнение на решението Временната комисия е провела заседание и е изпратила
постъпилите въпроси до „В и К – Добрич“ АД. На заседанието през м. ноември 2018 г.
комисията внесе докладна записка в Общински съвет с предложение за възобновяване на
процедура за избор на омбудсман, което не бе подкрепено.
Контрол за законосъобразност съгласно ЗМСМА и Закона за администрацията
И през настоящия отчетен период всички актове на ОбС са изпращани в 7-дневен
срок от приемането им на Кмета на общината и на Областния управител. В резултат от

работата на звено „Секретариат на ОбС“ този срок, съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, се
спазва стриктно. Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА актовете своевременно
са разгласявани на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет
страницата на общината.
В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА Кметът на общината
не е връщал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове (решения) на ОбС. Също
така, не е имало случай Общински съвет да отмени административен акт, издаден от
Кмета на общината, който противоречи на акт, приет от съвета, както и да оспори акт пред
съда – във връзка с правомощията си по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.
В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 т. 5 и чл.
32, ал. 2 от Закона за администрацията, през периода Областният управител също не е
връщал наше решение за ново обсъждане, съответно не е оспорил такова пред съда.
Питания на съветниците. Участие на гражданите
През шестмесечния период е отправено едно питане към Кмета от страна на
общински съветник, съгласно чл. 33, ал. 1 т. 4 от ЗМСМА, съответно предоставен е
писмен отговор.
И през този отчетен период се наблюдаваше значителна активност от страна на
граждани по въпроси от дневния ред, включително от заинтересовани страни, и с
обществена значимост. Изказванията са 16 за периода – 9 по време и 7 в края на заседание,
в съответствие с възможностите, които сме предоставили чрез Правилника на Общинския
съвет.
ІІ. Работа на Постоянните комисии. Участие на съветниците в други комисии/
работни групи
През второто полугодие на 2018 г. са проведени 63 заседания (в т.ч. 3 извънредни)
на Постоянните комисии, 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 ПК становища е 504 (в т.ч. относно 20
искания/писма от граждани и юридически лица).
Освен в работата на Постоянните комисии, общински съветници участваха активно
в множество заседания на Временни и други комисии и работни групи през периода, а
именно:
- едно заседание на Комисията по Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич;
- едно заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси;
- две заседания на Общинския съвет по наркотични вещества;
- две заседания на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на
съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич за мандат
2019-2023, избрана с решение № 34-34 от 29.05.2018 г. на Общински съвет град
Добрич;
- две заседания на Комисията по предложенията за удостояване с почетни
отличия на Община град Добрич;
- едно заседание на Временната комисия за обсъждане на поставените въпроси и
проблеми на проведеното на 04.10.2018 г. извънредно заседание на Общински
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-

-

съвет град Добрич, избрана с решение № 39-1 от 04.10.2018 г. на Общинския
съвет;
едно заседание на Експертната комисия за финансово подпомагане на
книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич;
десет заседания на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“, избран с
решение № 33-28 от 24.04.2018 г. на Общински съвет град Добрич;
две заседания на Комисията, назначена със заповед № 790 от 09.07.2018 г. на
Кмета на Община град Добрич, за разглеждане на заявления за финансово
подпомагане по реда на чл. 10, ал. 1 от Правилника за отпускане на финансова
помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми;
три заседания на Комисията, назначена със заповед № 737 от 05.07.2018 г. на
Кмета на общината, за подготовка и провеждане на конкурс за възлагане
управлението на „ДКЦ – II - Добрич” ЕООД;
три заседания на Комисията, назначена със заповед № 738 от 05.07.2018 г. на
Кмета на общината, за подготовка и провеждане на конкурс за възлагане
управлението на „ЦПЗ – д-р Петър Станчев - Добрич” ЕООД.

ІІІ. Участие и представителство на Общинския съвет в различни форуми и прояви
-

Нивелин Радичков и Боян Саркизов 14-16.09.2018 г. – Участие в делегация във
връзка с официално честване на 342 години от основаването на град
Първомайск, Украйна.

-

Зорница Михайлова, Георги Друмев, Иво Пенчев 01-03.10.2018 г. – Участие в
XIII Годишна среща на местните власти, КК „Албена”.

Приет с решение № 45-1 от 29.01.2019 г.
на Общински съвет град Добрич.
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