Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през второто шестмесечие на 2017 г.
І. Заседания на Общинския съвет. Изпълнение на решения. Контрол.
Заседания и решения на ОбС. Обща информация.
През последното шестмесечие, което отчитаме, Общински съвет проведе 8
заседания, от които 5 редовни, 2 извънредни и Тържественото заседание на 25 септември.
Общинските съветници откликнаха на необходимостта от провеждане на извънредни
заседания във връзка със спешни въпроси, представени за разрешаване от
администрацията. Общото време за обсъждане и вземане на решения на заседанията бе 19
часа. През шестмесечието няма заседание, на което да са присъствали всички съветници
(отсъствията са основно по уважителни причини и със съответното уведомление), но
винаги кворумът е бил на добро ниво – средно по 36-37 съветника са присъствали/
участвали в заседанията ни.
Поради промяна в групата народни представители от ПП „Герб“ един от
общинските съветници през периода стана народен представител, а на негово място
съставът на Общински съвет бе попълнен със следващия по гласове в листата, който
положи клетва на извънредното заседание през м. август 2017 г.
На заседанията са внесени 98 докладни записки с предложения, проектодокументи,
отчети, информации. След тяхното обсъждане в Постоянните и допълнително сформирани
комисии и на сесиите Общински съвет взе общо 94 решения. Три от внесените
предложения не са одобрени, а една докладна записка бе оттеглена по време на заседание
- след обсъжданията.
Изпълнение на решения с насоченост предимно към съветници
През периода са взети две решения, чието изпълнение е възложено основно на
общински съветници:
 С Решение 21-15 от м. юни 2017 г. е създадена 7-членна Временна комисия с
участие на 5 общински съветника, която да проучи и анализира финансовото
състояние на „Автобусен транспорт“ ЕООД и набележи мерки за стабилизиране и
оздравяване на дружеството.
Съставът на Временната комисия е допълнен с двама представители на администрацията
съгласно Заповед № 1068/07.09.2017 г. на Кмета на общината. За изпълнение на
възложеното Комисията е провела пет заседания. В резултат на работата, на заседанието
ни на 28.11.2017 г. бе внесена докладна записка и след обсъждане част от предложенията
бяха приети с наше Решение 28-22. С това Временната комисия е приключила работата си.
 Решение 28-23 от м. ноември 2017 г. е относно създаване на Общински фонд
„ЗДРАВЕ“. С решението са определени 7 съветника в 9-членен състав на Временна
комисия, имаща задача да изработи и предложи на ОбС Правилник за работа и
устройство на фонда.
Съставът на Временната комисия е допълнен с двама представители на администрацията
съгласно Заповед № 43/11.01.2018 г. на Кмета на общината. Предоставен е едномесечен
срок за работа на комисията. Решението е в процес на изпълнение.

Контрол за законосъобразност съгласно ЗМСМА и Закона за администрацията
Съгласно изискванията на ЗМСМА всички актове на ОбС са изпращани в 7-дневен
срок от приемането им на Кмета и на Областния управител.
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.
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 отчитания период Областният управител
също не е връщал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове (решения) на ОбС.
Питания на съветниците. Участие на гражданите
През второто шестмесечие на 2017 г. е отправено едно питане към Кмета от страна
на общински съветник съгласно чл. 33, ал. 1 т. 4 от ЗМСМА, на което е отговорено на
същото заседание (м. юли).
През отчитания период са направени седем изказвания на граждани по въпроси с
обществена значимост - по време на заседание и в края му, според възможностите, които
предоставяме чрез Правилника на Общинския съвет.
ІІ. Работа на Постоянните комисии. Участие на съветниците в други комисии/
работни групи
С избирането на г-жа Даниела Димитрова за народен представител и положената
клетва от д-р Добрин Добрев като общински съветник, на редовното заседание през м.
септември 2017 г. бе попълнен съставът на три Постоянни комисии (ПК ЗОРК, ПК
ПУКИЕ, ПК КВЕВ) и бе избрано ръководството на една от тях (ПК КВЕВ).
През отчитаното второ шестмесечие на 2017 г. са проведени общо 66 заседания на
Постоянните комисии (в т.ч. 5 извънредни и 1 съвместно заседание на ПК ЗСДДП и ПК
БФДП), на които са разглеждани и обсъждани 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 454, в т.ч. по над 30 искания (писма) от
граждани и юридически лица.
Общински съветници участваха активно в заседания на Временни и други комисии
и работни групи:
- Пет заседания на Временната комисия, назначена със заповед № 1068 от 07.09.2017
г. на Кмета на Община град Добрич за анализиране финансовото състояние на
„Автобусен транспорт” ЕООД;
- Четири заседания на Комисията по предложенията за удостояване с почетни
отличия на Община град Добрич;
- Четири заседания на Комисията за контрол по изпълнение на сключените договори
за предоставяне на концесии;
- Три заседания на Комисията по Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич;
- Две заседания на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на
Община град Добрич;
- Две заседания на Експертната комисия за финансово подпомагане на
книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич.
ІІІ. Участие и представителство на Общинския съвет в различни форуми и прояви
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-

Иво Пенчев 14-16.10.2017 г. – Участие в прояви по повод честване „80 години
безсмъртие на Йовковото слово”, гр. София;

-

Зорница Михайлова, Георги Друмев, Иво Пенчев 15-17.10.2017 г. – Участие в XII
Годишна среща на местните власти, КК „Албена”.
Приет с решение № 30-1 от 30.01.2018 г.
на Общински съвет град Добрич
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