Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през първото шестмесечие на 2017 г.
І. Заседания на Общинския съвет. Изпълнение на решения. Контрол.
Заседания и решения на ОбС. Обща информация.
На изборите за народни представители през м. март 2017 г. двама от нашите колеги
бяха избрани за народни представители, а съставът на Общински съвет бе попълнен с
двама нови съветника, които положиха клетва на заседанието ни през м. април.
През настоящия отчетен период бе изпълнено предприетото обновяване на
микрофонната уредба в заседателната зала. Новата микрофонна уредба стартира през м.
февруари, с което условията за работа и участие на съветниците в заседанията се
подобриха.
През първите шест месеца на годината заседанията на Общински съвет се състояха
съобразно утвърдения календарен график – шест на брой, съответно в последния вторник
на месеца. Общото време за обсъждане и вземане на решения на тези заседания бе 26 часа.
Присъствие на общинските съветници:
Заседание №

Присъствали

16/ 31.01.2017 г.
17/ 28.02.2017 г.
18/ 28.03.2017 г.
19/ 25.04.2017 г.
20/ 30.05.2017 г.
21/ 27.06.2017 г.

39
40
39
39
38
37
Средно 38 -39

Отсъствали
По уважителни
По неуважителни
причини
причини
1
1
1
2
2
3
4
-

На заседанията са внесени 171 докладни записки с предложения,
проектодокументи, отчети, информации. След тяхното обсъждане в комисиите и на сесии
Общински съвет взе общо 164 решения. Две от внесените предложения не са одобрени.
Оттеглени от вносителите преди гласуване на дневния ред са пет докладни, а след
обсъждането на самото заседание са оттеглени две, като резултат от разискванията в
комисиите, на сесиите и от взаимодействието на съветниците с администрацията. Две от
взетите решения са върнати от областен управител.
Изпълнение на решения с насоченост предимно към съветници.
Отчетът включва изпълнение на решение, изискващо по-дълъг период от време, с
оглед на неговата проследимост, както и отчет по нови решения.
- С Решение 7-8 от м. април 2016 г. Общински съвет създава Временна комисия,
която да изготви условията и критериите за тръжна процедура, а на Кмета възлага
за бъде изготвена пазарна оценка на имот за изграждане на изложбен комплекс (ПИ
72624.615.84 с площ 40 470 кв. м по ул. „Батовска“). Съгласно решението,
Временната комисия се състои от 8 общински съветника и 3 представители на
общинска администрация.
Членовете в комисията от общинска администрация са определени със Заповед на Кмета
№ 652/25.05.2016 г. Пазарната оценка е изготвена. В резултат на проведените заседания и

обсъждания, комисията се е обединила около предложения, които е отправила до
общинска администрация. Работата на Временната комисия е приключила.
С Решение 16-11 от м. януари 2017 г. Общински съвет дава съгласие за внедряване
на автоматизирана система за безхартиени заседания и избира Временна комисия
от 5 съветника, която в едномесечен срок да събере оферти и предложи найподходяща за ОбС система.
На заседанието през м. февруари информирах общинските съветници за резултата от
работата на Временната комисия под мое председателство, но шестмесечният отчет
предполага кратък отчет и тук. Временната комисия заседава два пъти и разгледа три
предложения. Направени бяха две демонстрации от фирми-доставчици, които комисията
не подкрепи. Препоръчахме допълнителни срещи с други фирми и контрагенти до
намиране на оптимално решение на цена и функция на нова система, както и вариант за
финансиране.
На този етап остава действието на внедрените електронна система за гласуване,
електронната система за контрол на решенията и бази данни, предоставянето на всички
материали на съветниците по е-поща и публикуването им в интернет страницата на
общината.
-

С Решение 17-20 от м. февруари 2017 г. Общински съвет сформира Временна
комисия, която в едномесечен срок да извърши анализ във връзка с констатациите
на Сметната палата относно несъответствията в действащата Наредба за реда и
условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, като при необходимост
предложи промени в наредбата. Временната комисия се състои от 10 общински
съветника и определени със Заповед № 244/13.03.2017 г. на Кмета на общината 5
представители на общинска администрация. Със следващо Решение 19-34 от м.
април 2017 г. Общински съвет удължава срока за работа на комисията с още един
месец.
След проведените три заседания, обсъждания и преглед на документи, на предходното
заседание на ОбС е внесена докладна записка от председателя на Временната комисия с
предложения за последващи действия – взето е Решение 20-22/30.05.2017 г. и с това
изпълнението на задачата на комисията е приключило.
-

С Решение 19-20 от м. април 2017 г. Общински съвет създава Временна комисия,
която в срок до 30.06.2017 г. да разгледа и анализира финансовото състояние на
„ДКЦ-II-Добрич“ ЕООД и предложи на Общински съвет варианти за
стабилизиране на дружеството. Временната комисия се състои от 5 общински
съветника и определени със Заповед № 550/23.05.2017 г. на Кмета на общината 2
представители на общинска администрация.
В изпълнение на решението комисията е провела пет заседания. На заседанието на
Общински съвет през м. юни е внесена докладна записка относно резултатите от работата
по анализа на състоянието, съществуващите рискове и варианти за стабилизиране на
дружеството - взето е Решение 21-13/27.06.2017 г., с което изпълнението на задачата на
комисията е приключило.
-

-

С Решение 21-17 от м. юни 2017 г. Общински съвет избра нов състав на Комисия
по предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град
Добрич“ и й възложи да изготви правила за работата си и механизъм по подбора и
избора за срока на мандата и ги внесе за одобрение на следващото заседание на
Общински съвет.
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Комисията, под мое председателство, проведе заседание (през м. юли), на което изготви
проект на правилата.
Контрол за законосъобразност:
Всички актове на ОбС са изпращани в 7-дневен срок от приемането им на Кмета и
на Областния управител съгласно изискванията на ЗМСМА.
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 през отчитания
период Областният управител е върнал за ново обсъждане две решения на Общински
съвет:
- Със Заповед № АдК-04-4 от 10.02.2017 г. е върнато за ново обсъждане с указание за
неговата отмяна Решение 16-6/31.01.2017 г., с което е приета Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги. Акцент в обосновката е изтичането на 30-дневния срок за
обществено обсъждане в неделя с аргумент по ГПК, че следва срокът да е бил
определен и обявен за до следващия работен ден.
В изпълнение на указанията, цитираното решение е отменено от Общински съвет на
следващото заседание (Решение 17-34/28.02.2017 г.). Измененията и допълненията в
наредбата са приети от ОбС с последващо Решение 18-2/28.03.2017 г. и са влезли в сила.
- Със Заповед № АдК-04-8 от 09.05.2017 г. е върнато за ново обсъждане с указание за
неговата отмяна Решение 19-3/25.04.2017 г., с което е приета нова Наредба за реда
и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на
Община град Добрич. Оспорван е редът за определяне на отстояние от училища и
детски градини на обекти за извършване на хазартна дейност и определянето на
такова отстояние за продажба на цигари и алкохол - указани с чл. 7, ал. 7 от
Наредбата.
Във връзка с аргументацията за връщане на решението, на следващото заседание
Общински съвет взе Решение 20-1/30.05.2017 г., с което направи частично изменение на
атакувания чл. 7, ал. 7.
Предвид обстоятелството, че Общински съвет не е предприел действие в срока на чл. 45,
ал. 7 от ЗМСМА, който е 14 дни след уведомяването, т.е. до 23.05.2017 г., то върнатият акт
е оспорен в Административен съд – Добрич съгласно чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА – в частта му
чл. 7, ал. 7. Жалбата изх. № АдК-01-26/30.05.2017 г. е подадена от процесуалния
представител на Областен управител на област Добрич, образувано е административно
дело № 305/2017 г. по описа на Административен съд – Добрич. Делото е насрочено за
10.10.2017 г.
Относно решение на Общински съвет, върнато от Областния управител в предходния
период (съобщено в последния отчет):
- Със Заповед № АдК-04-15 от 29.12.2016 г. бе върнато за ново обсъждане с указание
за неговата отмяна Решение 15-3/20.12.2016 г., с което се създава ОП
„Комуналстрой“ и се приема Правилник за дейността му. Преценката е, че не е
достатъчно мотивирана необходимостта от прилагането на 14-дневен срок за
обществено обсъждане на проекта на Правилник вместо изисквания по Закона за
нормативните актове 30-дневен срок. Във връзка с връщането на решението, на
29.12.2016 г. администрацията обяви в сайта продължение на общественото
обсъждане за още 30 дни. На заседанието през м. януари т.г. докладната записка бе
внесена отново в Общински съвет и приета с Решение 16-8/31.01.2017 г., което е в
сила.
Контролни функции на съветниците. Участие на гражданите.
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През първото полугодие на 2017 г. няма отправени питания към Кмета от страна на
общински съветници съгласно чл. 33, ал. 1 т. 4 от ЗМСМА.
На 4 от сесиите са направени общо 6 изказвания на граждани по въпроси с
обществена значимост: пет от тях по време на заседание и едно в края, съгласно
възможностите, които сме осигурили чрез Правилника на Общинския съвет.
ІІ. Работа на Постоянните комисии и участие в други комисии/работни групи
Персоналната смяна на съветници във връзка с изборите за народни представители
наложи попълване състава на четири Постоянни комисии (ПК СМД, ПК НО, ПК
РРМСЕПП, ПК ТУТ) и попълване състава на ръководството на една от тях (ПК ТУТ).
Съгласно календарния график, преди всяко заседание на Общинския съвет 13-те
Постоянни комисии са провели своите заседания за обсъждане на внесените материали,
както и постъпили искания, сигнали, жалби, предложения от граждани и юридически
лица. Поради липса на кворум едно заседание на ПК „Спорт и младежки дейности” не се е
провело.
За полугодието са проведени общо 76 заседания на Постоянните комисии, едно от
които извънредно. В работата на някои от заседанията участваха и граждани. Общият
брой на изразените от ПК становища е 769.
През периода общински съветници текущо участваха в заседания на Временни
комисии и работни групи:
- Две заседания на Временната комисия, сформирана с Решение 16-11/31.01.2017 г.
на Общински съвет, за избор на подходяща система за безхартиени заседания на
Общински съвет;
- Три заседания на Временната комисия, сформирана с Решение 17-20/28.02.2017 г.
на Общински съвет, относно извършване на анализ във връзка с констатациите на
Сметната палата за несъответствията в действащата към момента Наредба за реда и
условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд и управлението на
общинското имущество от „Жилфонд инвест” ЕООД;
- Пет работни заседания (на място в ДКЦ – ІІ) на Временната комисия, сформирана с
Решение 19-20/25.04.2017 г. на Общински съвет, за разглеждане и анализиране
финансовото състояние на „ДКЦ – ІІ – Добрич” и предлагане на варианти за
стабилизиране на дружеството;
- Четири заседания (последното през м. юли) на комисията по Програмата за
финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета
на Община 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;
- Работна среща във връзка със ситуацията в „Автобусен транспорт” ЕООД;
- Заседание (през м. юли) на Комисията по предложенията за удостояване със
званието „Почетен гражданин на град Добрич“ – за разработване на правила за
работа и механизъм по подбора и избора на комисията за срока на мандата.
ІІІ. Участие и представителство на Общинския съвет в различни форуми и прояви:
 Иво Пенчев – 09-10.02.2017 г. – гр. Пловдив

Отчет ОбС – І шестмесечие на 2017 г.

4

Участие в Общо събрание на Национална асоциация на председателите на общински
съвети в Република България
 Иво Пенчев – 23-24.02.2017 г. – гр. София
Участие в Общо събрание на Национално сдружение на общините в Република България
 Камелия Койчева – 13-17.03.2017 г.
В качеството си на експерт в Постоянна комисия към НСОРБ – участие в обучително
пътуване в град Осло, Норвегия за обмен на добри практики между български и норвежки
общини в сферата на образованието и социалните услуги
 Арх. Емилия Добрева – 26-28.04.2017 г. – гр. Русе
VІ национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от
общините
 Зорница Михайлова – 17-19.05.2017 г. – Къркларели, Турция
Участие в делегация за честване празника на побратимения град
 Божанка Вуцова – 01-03.06.2017 г. – КК Боровец
Национална среща на финансистите от общините в Република България
 Герман Германов – 08-11.06.2017 г. – Залаегерсег, Унгария
Участие в делегация за честване празника на побратимения град
 Иво Пенчев, д-р Явор Милушев – 11-13.06.2017 г. - Нижни Новгород, Русия
Участие в делегация по повод подписването на договор за побратимяване
 Иво Пенчев – 28.06.2017 г. – гр. Ловеч
Лектор на Форум за местните и регионални власти от Ловешка и Габровска област с
темата: Опитът на Община град Добрич в публично-частното партньорство.

Приет с решение № 22-1 от 25.07.2017 г.
на Общински съвет град Добрич
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