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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Иво Пенчев -

Председател на Общински съвет град Добрич

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през второто шестмесечие на 2015 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Председателят на Общински съвет изготвя и внася за разглеждане два
пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в
открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в
Правилника на ОбС. В чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация е определено отчетите да се внасят през месеците януари и юли.
За да е пълна информацията, на настоящото заседание внасям отчет за работата на
Общински съвет за мандат 2011-2015 г. за последните четири месеца до конституирането
на новоизбрания Общински съвет и отчет за работата на Общински съвет за мандат 2015-
2019 г. за времето от конституирането му на 05.11.2015 г. до края на 2015 г.
(Приложение) и предлагам следното

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 27,
ал. 6 от ЗМСМА приема Отчета за дейността на съвета и на неговите комисии през
второто шестмесечие на 2015 г.

Вносител:

ИВО ПЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет град Добрич

Изготвила:
Боряна Андреева, директор АПИТО
(с данни и от гл.спец. ОбС, д-я АПИТО)
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Приложение

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през второто шестмесечие на 2015 г.

Първият отчет за дейността на новоизбрания Общински съвет обхваща период само
от два месеца и в него, освен информация за дейността, са включени и някои обобщени
данни за състава му. За да е пълна информацията, в настоящия отчет са включени данни за
дейността в последните четири месеца от функционирането на предходния Общински
съвет.

І. Общински съвет град Добрич за мандат 2015 – 2019 г.

Новоизбраният Общински съвет (ОбС) за мандат 2015 – 2019 г. започна своята
работа след полагането на клетва на първото заседание на 05 ноември 2015 г., свикано и
проведено след обявяването на изборните резултати в сроковете, съгласно изискванията
на чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА.

Съставът на ОбС по партии и коалиции е разнороден: 17 съветника от ПП ГЕРБ, 8
съветника от Реформаторски блок, 6 съветника от Българска социалистическа партия и по
2 съветника от ПП АТАКА, от ВМРО-Българско национално движение, от ПП АБВ
(Алтернатива за българско възраждане), от ПП Движение за права и свободи - ДПС и от
Национален фронт за спасение на България (НФСБ).

Към края на м. януари т.г. средната възраст на общинските съветници е 49 години -
същата както при съветниците от предходния мандат. Разликата във възрастта на най-
младия (25 г.) и най-възрастния (72 г.) съветник е респектираща - 47 години. Във
възрастовата група от 30 до 39 г. са 7 души, в групата от 40 до 49 г. са 11 души, от 50 до 59
г. – 15 души, а 7 са на 60 и над 60-годишна възраст.

С висше образование са 39 общински съветници, 2 са със средно образование.
Професионалното направление е в сферата на икономическите науки (15 съветника),
инженерни специалности (7 души), юридическо образование (6 души), медицина,
архитектура, хуманитарни, филологически и други науки.

Съотношението мъже – жени е 66:34 (27 мъже и 14 жени).
Близо половината - 19 общински съветници са били в състава на предходния и/или

по-предишни общински съвети.
Демографският, образователен и професионален състав на съветниците, както и техният
опит, в това число в общинска администрация, са благоприятно условие за възможността,
Общински съвет да работи компетентно и зряло през настоящия мандат.

Работата на общинските съветници бе обезпечена организационно и технически от
страна на администрацията чрез подготовка и настройване на пултовете за е-гласуване,
издаване на служебни карти, изготвяне на присъствена книга, поместване на актуална
информация в официалния общински сайт, изготвяне на телефонен указател и други.

ІІ. Заседания на Общинския съвет. Решения. Контрол.

От началото на новия мандат до края на 2015 г. Общински съвет проведе три
заседания с общо време за обсъждания и вземане на решения 12 ч. 30 мин. На заседанието
през м. декември 2015 г. бе приет календарен график за заседанията на съвета и
Постоянните комисии през 2016 г.

За шестмесечието Общински съвет от мандат 2011-2015 г. проведе две работни
заседания – през м. юли и м. септември 2015 г. Август бе ваканционният месец, а на 25
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септември се състоя традиционното Тържествено заседание на съвета. Времето за делова
работа на заседанията бе 8 ч. 30 мин.
Прегледът за присъствието на общинските съветници на заседанията показва активно
начало на работата:

Заседание Присъствали Отсъствали
ОбС мандат 2015-
2019 г.

По уважителни
причини

По неуважителни
причини

01/ 05.11.2015 г. 41 - -
02/ 24.11.2015 г. 41 - -
03/ 15.12.2015 г. 41 - -

Данните за заседанията на предходния състав на ОбС са следните:

Заседание Присъствали Отсъствали
ОбС мандат 2011-
2015 г.

По уважителни
причини

По неуважителни
причини

47/ 28.07.2015 г. 36 3 2
48/ 16.09.2015 г. 36 3 2
49/ 25.09.2015 г. Тържествено

На своите първи три заседания новият Общински съвет взе общо 36 решения,
голяма част от които имат организационен характер – свързани с представителство в
комисии, организации, сдружения и други структури за новия мандат на местните власти.
Изборът благоприятства участието на общински съветници в решаването на повече
въпроси от обществен интерес съобразно тематичната и професионална подготовка и
интереси, освен участието им в работата на Постоянните комисии.

На двете си работни заседания съставът на предходния Общински съвет обсъди 58
докладни записки, информации и въпроси и взе 58 решения, като с едно от тях
обсъжданият въпрос по същество е отложен.

Изпълнение на взети решения:
С Решение на ОбС 1-3/ 05.11.2015 г. бе избрана Временна комисия със задача, да

подготви проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град
Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за новия
мандат. Комисията разработи проекта своевременно, а в публичното му обсъждане взеха
участие граждани и представители на администрацията. Правилникът бе приет с Решение
2-2/ 24.11.2015 г., което улесни същинската делова работа на съветниците.

В изпълнение на Решение 3-21/ 15.12.2015 г. определените общински съветници са
взели участие в проведени заседания на Работна група за разглеждане на инвестиционно
предложение от Асоциация на земеделските производители в България и изготвяне на
становище по него.

Няма решения, изискващи изпълнение от страна на съветниците, взети на
последните заседания на бившия ОбС.

Контрол за законосъобразност:
Съгласно изискванията на ЗМСМА, актовете на ОбС са изпращани в определения

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  не е върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове (решения) на ОбС
за целия отчетен период.
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В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА Кметът на общината
не е върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове (решения) на ОбС за целия
отчетен период.

Досегашна дългогодишна практика е, с внасяните отчети да се предоставя на
общинските съветници и на обществеността информация за хода и резултатите по съдебни
дела, водени вследствие на оспорени от страна на областния управител пред съда решения
в отчетния и в предходни периоди. Към момента на предаване на материалите за
заседанието на ОбС има за отчитане едно дело по оспорено пред съда решение (на
предходния Общински съвет от съответния областен управител) и информацията за него е
следната:

 С Решение 43-24 от 31.03.2015 г. Общински съвет дава съгласие за изменение на
ПУП-ПР за УПИ І „за Къща-музей” за обособяване на два нови имота – УПИ ХІХ
„за Дом-паметник” и УПИ ХХ „за Обществено обслужване”. Със Заповед № АдК-
04-10 от 08.04.2015 г. на областния управител решението е върнато за ново
обсъждане с указание за неговата отмяна. След като указанието не е изпълнено,
решението е оспорено пред Административен съд – Добрич с жалба от областния
управител от 28.04.2015 г. В Административен съд – Добрич е образувано АД
245/2015 г. От заседанието на 25.05.2015 г. съдът излиза с Протокол, съгласно
който производството е образувано по процесуално недопустима жалба и така то
също е недопустимо и следва да бъде прекратено. Съгласно Протоколното
определение на съда № 196/25.05.2015 г. жалбата на областния управител остава
без разглеждане и производството по делото е прекратено. Определението е
обжалвано от страна на областния управител в указания 7-дневен срок пред ВАС.
След разглеждане, Върховният административен съд излиза с Определение №
8157/02.07.2015 г., с което отменя Протоколното определение от 25.05.2015 г. на
Административен съд – Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата на
областния управител, и връща делото в същия съд за продължаване на
съдопроизводствените действия. Определението на ВАС е окончателно. В
изпълнение на Определението на ВАС, Административен съд - Добрич насрочва
ново гледане на делото. Същевременно то е обединено с дело по обща жалба от
гражданско сдружение и съдът го разглежда в рамките на АД 214/2015 г. С
решение № 150 от 07.12.2015 г. Добричкият административен съд (ДАС) отхвърля
оспорването на жалбите на гражданското сдружение и на областния управител и ги
осъжда да заплатят на Общински съвет изплатения адвокатски хонорар. Решението
на ДАС не подлежи на обжалване и с това Решение 43-24 от м. март 2015 г. на
Общински съвет остава в сила.

Питания и гражданско участие:
В отчетния период за предходния Общински съвет са отправени 2 питания към Кмета

от общински съветници, на които е отговорено своевременно и съгласно Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация. За периода на настоящия Общински
съвет не са отправяни питания към Кмета съгласно чл. 33, ал. 1 т. 4 от ЗМСМА.

В новия мандат е направено едно изказване на сесия от страна на гражданин по
въпроси от компетентността на ОбС и с обществена значимост - във връзка с Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.

ІІІ. Работа на Постоянните и Временна комисии.

Със свои Решения 1-2/05.11.2015 г., 2-3/24.11.2015 г. и 3-25/15.12.2015 г. новият
Общински съвет избра председател и зам.-председател на съвета, ръководства и членове



Отчет ОбС – ІІ полугодие на 2015 г. 5

на 13-те Постоянни комисии (ПК). Към края на 2015 г. без председател работи ПК
„Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти”, а
без зам.-председатели са ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,
европейски програми и проекти” и ПК „Управление и разпореждане с общинската
собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол”.
След формирането на 13-те Постоянни комисии и избора на техните членове и
ръководства всяка ПК е провела по едно самостоятелно заседание за отчетния период;
проведено е и едно съвместно заседание на ПК ЗОРК и ПК УРОСПСПСКК. На
заседанията са взети общо 137 решения (становища) в зависимост от компетенциите на
комисиите по внесените материали.

Проведени са 3 заседания на Временната комисия, изготвила проекта на новия
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

13-те Постоянни комисии, работили в предходния Общински съвет със същата
насоченост както настоящите, са провели във връзка с двете работни сесии през м. юли и
м. септември 2015 г. общо 23 заседания. На тях са разгледани и обсъдени материалите за
заседанията на съвета, както и постъпили искания, сигнали, жалби, възражения и др. от
граждани и юридически лица. Изразените становища (решения) от ПК по компетентност
са общо 261.
В допълнение към дейността на съветниците от предходния състав на Общински съвет
през отчитания период са още:
- заседание на Експертната комисия за финансово подпомагане на книгоиздаването и
книгоразпространението в Община град Добрич;
- заседание на Комисията по предложенията за Почетен гражданин на град Добрич;
- три заседания на Работна група за изготвяне на проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за упражняване на 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 на Община
град Добрич.

……………………………………………
В обобщение, считам, че Общински съвет град Добрич за мандат 2015-2019 г.

положи добро начало на работата си и може да я продължи и извършва успешно в интерес
на местната общност и съобразно правомощията си по ЗМСМА и българското
законодателство като цяло. Същевременно са налице всички предпоставки за добра
приемственост в работата на предходния и настоящия състави на Общински съвет град
Добрич.


