Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през първото шестмесечие на 2019 г.
І. Заседания на Общинския съвет. Изпълнение на решения. Контрол.
Заседания и решения на ОбС - обща информация
През първите шест месеца на 2019 г. Общински съвет проведе осем заседания шест редовни и две извънредни – през м. януари, свързани с усилията за намиране на
решение за финансиране довършването на жилищен блок „Добрич“. С извънредните
заседания целта не бе постигната; относително приемливо решение бе постигнато на
следваща редовна сесия. Общото време на работа по време на заседанията бе 27 часа и 30
минути. Беше налице необходимият кворум - средно по 38 общински съветници
присъстваха/участваха в заседание.
Гласуваният дневен ред на заседанията включи общо 156 докладни записки с
предложения, проектодокументи, отчети, информации. Четири от подготвените докладни
са оттеглени от вносителя (администрация/съветници) преди гласуване на дневния ред, а
две са оттеглени с инициатива на съветниците за това. След обсъждане на материалите в
Постоянните и други сформирани комисии, на заседанията си Общински съвет взе 145
решения.
Изпълнение на решения
 С Решение 45-6 от м. януари 2019 г. Общински съвет дава съгласие за създаване на
Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ и създава
временна комисия, която да изработи и внесе в Общински съвет проект на
правилник за работа и устройство на фонда.
Съставът на временната комисия, определен с решението на ОбС, е допълнен с двама
представители на администрацията със Заповед № 215/15.02.2019 г. на Кмета на
общината. Комисията провежда 4 заседания и подготвя проект на правилник. На
заседанието през м. март изготвената докладна записка е оттеглена. След доработване, на
заседанието на ОбС през м. април е внесен проект на Правилник за реда и условията за
работата и устройство на Общински фонд „Подпомагане на родители на новородени или
осиновени деца от Община град Добрич“. След дискусиите предложението за решение не
е прието.
Контрол за законосъобразност съгласно ЗМСМА и Закона за администрацията
Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и през настоящия отчетен
период всички актове на ОбС са изпращани в 7-дневен срок от приемането им на Кмета на
общината и на Областния управител и са оповестявани на населението чрез средствата за
масово осведомяване и интернет страницата на общината.
Във връзка с 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. От друга
страна, също не е имало случай Общински съвет да отмени административен акт, издаден
от Кмета на общината, който противоречи на акт, приет от съвета, както и да оспори акт
пред съда – във връзка с правомощията на съвета по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.

Съобразно дадените правомощия 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 три
наши решения/ части от решения за ново обсъждане:
 Със Заповед № АдК-04-9/11.02.2019 г. е върнато за ново обсъждане с указания за
неговата отмяна Решение 45-9 от м. януари 2019 г., с което се приема Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на Община град Добрич. Тъй като в срока по чл. 45, ал. 7 от
ЗМСМА Общински съвет не изпълнява указанията, Областният управител,
съгласно правомощията си по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА оспорва акта пред
Административен съд – Добрич с жалба изх. № АдК-01-5/28.02.2019 г. – за
произнасяне по неговата законосъобразност. Образувано е Административно дело
№ 172/2019 г., насрочено на 23.04.2019 г. С решение № 195 от 07.05.2019 г.
Административен съд – Добрич отменя Решение 45-9 от 29.01.2019 г. на Общински
съвет град Добрич. Решението на Административен съд – Добрич е обжалвано пред
Върховен административен съд с касационна жалба вх. № 10047/12.06.2019 г. Към
датата на предаване на отчета няма информация за насрочване на заседание във
ВАС.
 Със Заповед № АдК-04-8/11.02.2019 г. е върнато за ново обсъждане с указания за
неговата отмяна Решение 45-8 от м. януари 2019 г. (с което се приема бюджета на
общината за 2019 г.) в частта по т. 16.1. „Упълномощава Кмета да предоставя
временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет
за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз и по други международни програми…“. В изпълнение
изискванията на чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА Общински съвет разглежда отново
върнатата част на решението (т. 16.1.) и с последващо Решение 46-4, т.1 от м.
февруари 2019 г. я отменя.
 Със Заповед № АдК-04-12/11.03.2019 г. е върнато за ново обсъждане с указания за
неговата отмяна Решение 46-4 от м. февруари 2019 г. в частта по т. 2, т. 3 и т. 4 (по
същество със същата насоченост като отмененото предходно решение относно
временните безлихвени заеми). В изпълнение изискванията на чл. 45, ал. 7 и ал. 9
от ЗМСМА Общински съвет разглежда отново решението и с последващо Решение
47-15 от м. март 2019 г. го отменя във върнатата част.
Впоследствие Общински съвет и администрацията се съобразяват с мотивите на
Областния управител и за всяко необходимо предоставяне на временен безлихвен заем по
проект, финансиран със средства от Европейския съюз, се внася отделна докладна
записка, съответно се взема отделно решение от страна на ОбС.
Питания на съветниците. Участие на гражданите
През първите шест месеца на годината са отправени три писмени питания към
Кмета от общински съветници, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, съответно са
предоставени писмени отговори. По време на заседания са отправени три устни питания
от общински съветници. Към датата на предаване на отчета са предоставени два отговора.
18 са изказванията на граждани за периода: 10 по време, 3 в началото и 5 в края на
заседание, в съответствие с възможностите, които сме предоставили чрез Правилника на
Общинския съвет. И този отчетен период се характеризира със значителна активност от
страна на гражданите и други заинтересовани страни по теми от дневния ред и други с
обществена значимост.
ІІ. Работа на Постоянните комисии. Участие на съветниците в други комисии/
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работни групи
През отчитания период се състояха 77 заседания (в т.ч. 4 извънредни) на
Постоянните комисии, на които са разгледани материалите за заседанията на съвета по
компетентност, както и постъпили искания, сигнали, жалби, възражения и др. от граждани
и юридически лица. Общият брой на изразените от ПК становища е 721, в това число
относно 45 искания/писма от граждани и юридически лица.
Общински съветници участваха активно и в множество заседания на Временни и
други комисии и работни групи през периода, а именно:
- три заседания на Комисията по Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич;
- едно заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси;
- едно заседание на Общинския съвет по наркотични вещества;
- пет заседания на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията
на Община град Добрич;
- едно заседание на Комисията по предложенията за удостояване с почетни
отличия на Община град Добрич;
- седем заседания на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“, избран с
Решение 33-28 от 24.04.2018 г. на Общински съвет;
- четири заседания на Комисията, назначена със заповед № 215 от 15.02.2019 г.
на Кмета на общината, за изготвяне проект на Правилник за работа и
устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше
образование“;
- едно заседание на Комисията, назначена със заповед № 203 от 14.02.2019 г. на
Кмета на общината, за изготвяне проект на Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на
семейства и двойки с репродуктивни проблеми;
- едно заседание на Комисията, назначена със заповед № 510 от 22.04.2019 г. на
Кмета на общината, за разглеждане на заявления за финансово подпомагане по
реда на чл. 10, ал. 1 от Правилника за отпускане на финансова помощ за
лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми;
- три заседания на Комисията, назначена със заповед № 212 от 15.02.2019 г. на
Кмета на общината, за подготовка и провеждане на конкурс за възлагане
управлението на „ДКЦ – I - Добрич” ЕООД.
ІІІ. Участие и представителство на Общинския съвет в различни форуми и прояви
-

Иво Пенчев 14-15.03.2019 г. – Общо събрание на НАПОС-РБ, Пловдив;
Боян Саркизов 20-22.03.2019 г. – Национална среща на общинските експерти по
образование, Стара Загора;
арх. Емилия Добрева 17-19.04.2019 г. – Национална среща на главните
архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, София.

Приет с решение № 51-1 от 30.07.2019 г.
на Общински съвет град Добрич.
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