
Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през първото шестмесечие на 2016 г.

І. Заседания на Общинския съвет. Решения. Контрол.

Заседанията в цифри:
През първото шестмесечие на 2016 г. Общински съвет проведе шест редовни

заседания съобразно утвърдения календарен график. Общото време за работа на
заседанията бе 28 ч.
Присъствието на общинските съветници на заседанията е следното:

Заседание № Присъствали Отсъствали
По уважителни

причини
По неуважителни

причини
4/ 28.01.2016 г. 40 1 -
5/ 23.02.2016 г. 39 2 -
6/ 29.03.2016 г. 40 1 -
7/ 26.04.2016 г. 38 3 -
8/ 25.05.2016 г. 37 4 -
9/ 28.06.2016 г. 37 4 -

Средно 38 -39

По време на шестте заседания Общинският съвет взе 157 решения. Четири от
внесените предложения не са одобрени, две от докладните са оттеглени от вносителите.

Изпълнение на взети решения:
С Решение 4-32 от м. януари 2016 г. Общински съвет определи 9-членна Временна

комисия (7 общински съветника и 2 представители на общинска администрация) със
задача, в едномесечен срок да изготви критерии за провеждане на конкурс „за подбор и
избор” на обществен посредник. Комисията е провела работно заседание и резултатът бе
внесен с материалите за заседанието на ОбС на 28.06. т.г., но докладната записка бе
оттеглена от дневния ред преди гласуването му.

Следващите три решения са в съвместно изпълнение на общински съветници и
общинска администрация. С Решение 3-21 от м. декември 2015 г. Общински съвет
определи представителите си в 13-членна работна група, състояща се от 8 съветника и 5
представители на общинска администрация, която работна група да разгледа
инвестиционно предложение от Асоциация на земеделските производители в България и
изготви становище по него. Конкретният състав на работната група е определен със
Заповед на Кмета № 1495/16.12.2015 г. В резултат от работата на групата и проведени
обсъждания с потенциалните инвеститори на заседанието на ОбС през м. януари 2016 г. е
внесено предложение и е взето Решение 4-26, с което се възлага на Кмета да изготви
документация по стартиране на процедура за учредяване на възмездно право на строеж
чрез провеждане на публичен конкурс за изграждане на изложбен комплекс върху
определен терен, като условията и критериите бъдат утвърдени с последващо решение на
ОбС. Във връзка с това решение е издадена Заповед № 251 от 02.03.2016 г. на Кмета на
общината за назначаване на комисия, която да подготви критерии, условия и методика за
изготвяне на конкурсната документация. На априлското заседание на Общински съвет е
внесена докладна записка с подробно изложение и предложени два варианта за решение.
След обсъжданията Общински съвет не ги приема и с Решение 7-8/26.04.2016 г. създава
нова Временна комисия, която да изготви условията и критериите за тръжна процедура, а
на Кмета възлага за бъде изготвена пазарна оценка на имота. Съгласно решението,
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Временната комисия се състои от 8 общински съветника и 3 представители на общинска
администрация. Пазарната оценка е изготвена. Членовете в комисията от общинска
администрация са определени със Заповед на Кмета № 652/25.05.2016 г. Временната
комисия е провела едно заседание и към момента на изготвяне на отчета не е приключила
работата си.

Контрол за законосъобразност:
И през настоящия отчетен период е стриктно спазено изискването на ЗМСМА,

актовете на ОбС да се изпращат в 7-дневен срок от приемането им до Кмета и Областния
управител.

В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА Областният
управител е върнал за ново обсъждане три решения на Общински съвет:

 Със Заповед № АдК-04-7 от 01.06.2016 г. е върнато Решение 8-18/25.05.2016 г.
относно промяна на наименованията на детските градини в общината. В
изпълнение на указанията и в съответствие с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, на
следващото си заседание Общински съвет преразгледа върнатото решение и го
измени и допълни чрез Решение 9-3/28.06.2016 г.

 Със Заповед № АдК-04-8 от 08.07.2016 г. е върнато Решение 9-25/28.06.2016 г.
относно предоставяне на ПП „Глас народен” на клубна база – имот публична
общинска собственост.

 Със Заповед № АдК-04-9 от 08.07.2016 г. е върнато Решение 9-6/28.06.2016 г.
относно разрешаване изготвянето на изменение на ПУП-ПЗ за промяна
предназначението на имоти от земеделски в „за фуражен завод, силозно стопанство
и обслужващи сгради”.

Докладни по последните върнати две решения – от юнската сесия – се внасят на днешното
заседание на Общински съвет за ново обсъждане.

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.

Питания и гражданско участие:
През отчитаното шестмесечие са отправени питания с 9 въпроса към Кмета от

общински съветници и към края на периода е отговорено на 3 от тях.
Направени са 9 изказвания на граждани по въпроси от компетентността на ОбС и с

обществена значимост – по време на заседание или в края му, съгласно Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.

ІІ. Работа на Постоянните комисии и участие в други комисии/работни групи

На заседанието на ОбС през м. май т.г. настъпи смяна на общински съветник от
листата на ВМРО-БНД и на същото заседание положилият клетва общински съветник бе
избран в състава на три Постоянни комисии (ПК ТУТ, ПК ЗСДДП и КВЕВ).

На юнското заседание на Общински съвет бяха избрани председател и заместник-
председател на ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски
програми и проекти”.

През отчитаното шестмесечие са проведени общо 81 заседания на Постоянните
комисии, на които са обсъждани материалите за заседанията на съвета, както и постъпили
искания, сигнали, жалби, възражения от граждани и юридически лица. Общият брой на
изразените от ПК становища е 791. Едно заседание на Постоянна комисия не се е състояло
поради липса на кворум. Положителен момент е проведеното през м. юни т.г. съвместно
заседание на ПК РРМСЕПП и ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и
взаимодействие с неправителствени организации” при Общински съвет – Шумен.
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През шестмесечието общински съветници работиха активно в създадени временни
комисии, работни групи, експертни комисии, обществени съвети, а именно:

- Заседание на Временна комисия за определяне критериите за подбор и избор на
обществен посредник на територията на Община град Добрич;

- Извънредно заседание на Експертната комисия за финансово подпомагане на
книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич;

- Заседание на комисия по изпълнение на Програмата за реализация на
благоустройствени мероприятия върху обекти, общинска собственост, с участие на
местното население;

- Заседание на Общински съвет по наркотични вещества;
- Шест заседания на Комисията по Програмата за финансиране на граждански

инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич;
- Три заседания на Комисия за провеждане конкурс за управител на „ДКЦ – І –

Добрич” ООД град Добрич;
- Три заседания на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на

Община град Добрич;
- Три заседания на Комисия за контрол по изпълнение на сключените договори за

предоставяне на концесии;
- Заседание на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни

въпроси;
- Две заседания на Комисията за разпределение на средствата за финансиране на

спортните клубове от бюджета на Община град Добрич през 2016 г.;
- Заседания на Работната група  за разглеждане на инвестиционно предложение от

Асоциация на земеделските производители в България.

ІІІ. Други участия на общински съветници

През шестмесечието Общинският съвет е представляван на различни форуми и прояви от
свои представители:
Иво Пенчев - председател на ОбС
 29.01.2016 г. – Варна – Национален форум на новоизбраните кметове и

председатели на общински съвети
 17-18.03.2016 г. – Пловдив – Общо събрание на Националната асоциация на

председателите на общински съвети
 11.05.2016 г. – Шумен – празник на града

Ивелин Пейчев – зам.-председател на ОбС
 23-24.02.2016 г. - София – Общо събрание на НСОРБ
 01-04.03.2016 г. – Измаил, Украйна – Участие в честванията на Националния

празник
Камелия Койчева – Председател на ПК „Наука, образование”
 10-12.02.2016 г. – Правец – Участие в Трета национална среща на общинските

експерти по образование
Нежля Амди-Ганева и Боян Саркизов – общински съветници
 25-27.05.2016 г. – Къркларели, Турция – Участие в честванията на града

Пламен Йорданов – общински съветник
 18-25.06.2016 г. – Брест, Беларус – Участие в Международен военноисторически

фестивал „22 юни 1941 г. Брестская крепость”.

Приет  с решение № 10-1 от 26.07.2016 г.
на Общински съвет град Добрич


