
Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през първото шестмесечие на 2018 г.

І. Заседания на Общинския съвет. Изпълнение на решения. Контрол.

Заседания и решения на ОбС - обща информация

През първите шест месеца на 2018 г. Общински съвет проведе шест редовни
заседания. Общото време за работа по време на заседанията бе 27 часа. Те бяха проведени
при добро ниво на присъствие и участие – средно по 38-39 общински съветници в
заседание.

Внесени са 163 докладни записки с предложения, проектодокументи, отчети,
информации. Всички са обсъдени в Постоянните и други сформирани комисии, след което
на заседанията си Общински съвет взе 154 решения по тях.
Две от подготвените докладни са оттеглени от вносителя преди гласуване на дневния ред.
Три от внесените предложения бяха оттеглени/отложени по време на заседание – след
направените обсъждания. За разглеждания период четири от внесените предложения не са
одобрени от общинските съветници при гласуването.

Изпълнение на решения

 С Решение 28-23 от м. ноември 2017 г. е създаден Общински фонд „ЗДРАВЕ“ и 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. Комисията е провела пет
заседания, след което внесе в Общински съвет изготвения проект и с Решение 33-
28/24.04.2018 г. Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“
при Община град Добрич е приет. Утвърдени са образци на документи и са избрани шест
общински съветници от 9-членния състав на Управителен съвет на Фонда. Предвиден е
първоначален бюджет на Фонда. Съставът на Управителния съвет е допълнен с трима
представители на администрацията със Заповед № 601/31.05.2018 г. Управителният съвет
на практика вече работи, за отчетния период е провел три заседания.

Контрол за законосъобразност съгласно ЗМСМА и Закона за администрацията

В резултат от работата на Секретариата на ОбС срокът, съгласно чл. 22, ал. 1 от
ЗМСМА, се спазва стриктно - и през този отчетен период актовете 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 периода Областният управител върна едно от
нашите решения за ново обсъждане:
Със Заповед № АдК-04-69 от 08.02.2018 г. на Областния управител е върнато за ново
обсъждане Решение 30-17 от 30.01.2018 г. (относно обявяване на имот публична общинска
собственост, намиращ се на ул. „Генерал Гурко“ 4, за частна общинска собственост).
Мотивите са свързани с недостатъчно обосноваване и аргументация, в противоречие с
изискванията на приложимата нормативна уредба. В съответствие с указанията на
Областния управител докладната записка е внесена на следващото заседание на
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Общински съвет и отново обсъдена. Взето е Решение 31-9/27.02.2018 г., с което върнатото
решение е отменено, а предложението в докладната е прието от Общински съвет.

Питания на съветниците. Участие на гражданите

Отправени са три питания към Кмета от страна на общински съветници съгласно
чл. 33, ал. 1 т. 4 от ЗМСМА, съответно предоставени са писмени отговори.

Отчитаният период се характеризира със значителна активност от страна на
граждани по въпроси от дневния ред и с обществена значимост, сред които се открояват
теми като разпореждането със сградата на бивше у-ще „Д. Габе“ и въпроси, свързани с
ВиК дружеството. По тези и други теми изказванията за периода са 21 – в началото, по
време и в края на заседание, според възможностите, които предоставяме чрез Правилника
на Общинския съвет.

ІІ. Работа на Постоянните комисии. Участие на съветниците в други комисии/
работни групи

През първото шестмесечие на 2018 г. са проведени 73 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 760 (в т.ч.
относно 22 искания/писма от граждани и юридически лица).

Справката за участие на общински съветници в заседания на Временни и други
комисии и работни групи е следната:

- пет заседания на Комисията по Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич;

- шест заседания на Консултативния съвет по въпросите на туризма на
територията на Община град Добрич;

- пет заседания на Временната комисия, назначена със заповед № 43 от
11.01.2018 година на Кмета на Община град Добрич за изработване на
Правилник за работа и устройство на Общински фонд „Здраве“;

- три заседания на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“, избран с
решение № 33-28 от 24.04.2018 г. на Общински съвет град Добрич;

- четири заседания на Комисията, назначена със заповед № 222 от 27.02.2018 г.
на Кмета на общината, за подготовка и провеждане на конкурс за възлагане
управлението на „Столове” ЕООД.

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

- Зорница Михайлова 15-16.03.2018 г. – Участие в Общото събрание на
Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република
България и в обучителен семинар на тема „Конфликт на интереси по отношение
на общинските съветници в светлината на Закона за противодействие на
корупцията“, гр. Пловдив;

- Галин Иванов и Тихомир Маринов 22-24.06.2018 г. – Участие в делегация във
връзка с официално подписване на договор за побратимяване между град
Добрич и град Бялисток, Полша. Като положителна практика мога да откроя
отчета за командировката, която направи Тихомир Маринов пред всички нас на
заседанието през м. юни т.г.

Приет с решение № 36-1 от 31.07.2018 г.
на Общински съвет град Добрич.


