Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през второто шестмесечие на 2016 г.
І. Заседания на Общинския съвет. Изпълнение на решения. Контрол.
Общи данни за заседанията на ОбС:
През второто шестмесечие на 2016 г. Общински съвет проведе пет редовни
заседания и традиционното Тържествено заседание на 25 септември, съобразно
утвърдения календарен график. Общото време за работа на заседанията бе 21 часа.
Присъствието на общинските съветници на заседанията е следното:
Заседание №
10/ 26.07.2016 г.
м. август
11/ 20.09.2016 г.
12/ 25.09.2016 г.
13/ 25.10.2016 г.
14/ 29.11.2016 г.
15/ 20.12.2016 г.

Присъствали

Отсъствали
По уважителни
По неуважителни
причини
причини
5
-

36
ваканция
37
Тържествено заседание
41
37
37
Средно 37 -38

3

1

3
3

1
1

В работата си на петте редовни заседания Общинският съвет взе 114 решения. Три
от внесените предложения не са одобрени, а една от докладните е гласувана за отлагане.
Оттеглени от вносителите преди и след гласуване на дневния ред са няколко докладни –
като резултат от обсъждания и взаимодействие на съветниците с администрацията.
С цел оптимизиране провеждането на заседанията на ОбС и участието на
съветниците в тях предприех обновяване на микрофонната уредба в заседателната ни зала,
като процесът на финансиране/ изпълнение се извършва на два етапа – в зависимост от
възможностите за включване на средства в Програмата за капиталовите разходи (20162017 г.).
Изпълнение на решения с преобладаващо участие на съветници:
В част от отчета се преповтарят етапи на изпълнение, описани в предходния отчет,
с оглед осигуряване проследимост на извършените действия.
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 28.06.2016 г., но докладната записка бе
оттеглена от дневния ред преди гласуването му. През м. юли 2016 г. е проведено още едно
заседание на Временната комисия. Решението на ОбС остава неизпълнено на този етап.
Следващите три решения предполагат съвместно изпълнение от страна на
общински съветници и администрация. С Решение 3-21 от м. декември 2015 г. Общински
съвет определи 8 свои представители в 13-членна работна група, която да разгледа
инвестиционно предложение от Асоциация на земеделските производители в България и

да изготви становище по него. Конкретният състав на работната група (с представителите
на общинска администрация) 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 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 (ПИ 72624.615.84 с площ 40 470
кв. м по ул. „Батовска“), 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 за назначаване на комисия, която да подготви критерии, условия и методика за
изготвяне на конкурсната документация. На заседанието на Общински съвет през м. април
2016 г. 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 това
решение, 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. През
периода, който отчитам, Временната комисия е провела четири заседания и е отправила
предложения до общинска администрация. Към момента на изготвяне на отчета работата
по изпълнение на Решение 7-8 от м. април 2016 г. не е приключила.
С Решение 13-16 от м. октомври 2016 г. е създадена 7-членна Временна комисия от
общински съветници, която на следващото заседание на ОбС да внесе нов Статут на
символите на Община град Добрич, почетните звания и награди – в частта му за
определяне на почетен гражданин. В изпълнение на решението на заседанието на ОбС
през м. ноември 2016 г. като председател на Временната комисия внесох проект на
цялостна нова Наредба за символите и отличията на Община град Добрич. След
обсъжданията в Постоянните комисии и по-цялостно в ПК „Наука, образование“,
постъпилите допълнителни мнения и предложения и обсъжданията на ноемврийското
заседание, проектът бе оттеглен за доработване. Преработеният проект внесох отново на
последното за 2016 г., декемврийско заседание на съвета. Наредба за символите и
отличията на Община град Добрич бе приета с Решение 15-18/20.12.2016 г. Решението е
изпълнено.
С Решение 14-16 от м. ноември 2016 г. е създадена 7-членна Временна комисия от
общински съветници, която на следващо заседание на ОбС да внесе проект на Етичен
кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич. Председател на
Временната комисия е заместник-председателят на ОбС. В изпълнение на решението
Временната комисия изготви проект на Етичен кодекс, обсъди го на свое заседание през м.
декември 2016 г. и в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове
проектът бе публикуван на уеб сайта на общината ведно с предложение за Постоянна
комисия, която да съблюдава спазването му. Във връзка с това, на настоящото заседание
зам.-председателят на ОбС внася докладна записка за приемане на Етичен кодекс на
общинските съветници от Общински съвет град Добрич и за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация. Решението е изпълнено.
Контрол за законосъобразност:
Съгласно изискванията на ЗМСМА, 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.
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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-04-14 от 09.12.2016 г. е върнато за ново обсъждане с указание
за неговата отмяна Решение 14-7/29.11.2016 г. относно намаляване резервния
капитал на „Жилфонд инвест“ ЕООД. Преценката е, че решението е немотивирано
съгласно Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел във
връзка с Търговския закон. В изпълнение на указанията и в съответствие с чл. 45,
ал. 9 от ЗМСМА, на заседанието на ОбС през м. декември 2016 г. бе направено
преразглеждане на върнатото решение и то бе изменено с последващо Решение 159/20.12.2016 г.
- Със Заповед № АдК-04-15 от 29.12.2016 г. е 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 настоящото заседание докладната записка се внася
отново в Общински съвет.
Две решения на Общински съвет са върнати от Областния управител в предходния период
(съобщено в последния отчет). Последващите действия по тях:
- 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, поради публичния характер на имота. Решението не е
внесено за ново обсъждане в Общински съвет и не е отменено. Впоследствие
върнатият акт не е оспорен от страна на Областния управител пред
Административен съд – Добрич и решението на ОбС е влязло в сила. За ползване
на клубната база е сключен договор за наем от 01.09.2016 г.
- 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”. 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 отмени, като съответно взе ново Решение - 10-8/26.07.2016 г.
Контролни функции на съветниците. Участие на гражданите.
През второто шестмесечие на 2016 г. са отправени три питания към Кмета от страна на
общински съветници на основание чл. 33, ал. 1 т. 4 от ЗМСМА. През отчитания период са
предоставени пет отговора на питания, в това число от предходното шестмесечие.
Направени са пет изказвания на гражданин по въпроси с обществена значимост – по
време на заседание или в края му, съгласно Правилника на Общинския съвет.
ІІ. Работа на Постоянните комисии и участие в други комисии/работни групи
През отчитаното шестмесечие са проведени общо 67 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. Три от заседанията
са съвместни, извънредни. Общият брой на изразените от ПК становища е 678.
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Освен упоменатите в отчета до тук участия на съветниците в заседания на
Временни комисии и работни групи ще добавя и следните:
- 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 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;
- Две заседания на Комисия за контрол по изпълнение на сключените договори за
предоставяне на концесии;
- Заседание на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич;
- Заседание на Комисия за изготвяне на Правила за определяне на „Най-добрите
спортисти и отбори” в Община град Добрич.
ІІІ. Други участия на общински съветници
През шестмесечието Общинският съвет е представляван на различни форуми и прояви от
свои представители, както следва:
Светлозар Стоянов, Йордан Йорданов
 01-03.09.2016 г. Кавадарци, Македония – участие в честванията на празника на
града;
Петя Обретенова, Йордан Манов
 16-18.09.2016 г. Первомайск, Украйна – участие в честванията на празника на града;
Иво Пенчев, Светлозар Стоянов, Надежда Петкова, Зорница Михайлова, Герман Германов
 06-07.10.2016 г. – Участие в Годишната среща на местните власти в КК „Албена”;
Георги Друмев
 15-16.11.2016 г. - участие в семинар на тема „Общинска собственост и
разпоредителни сделки. Правомощия на Общински съвет по устройство на
територията”, организиран от НАПОС РБ.

Приет с решение № 16-1 от 31.01.2017 г.
на Общински съвет град Добрич
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