Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през първото шестмесечие на 2020 г.
І. Заседания на Общинския съвет. Изпълнение на решения. Контрол.
Обща информация за заседанията на ОбС
Периодът, който отчитам, се характеризира като цяло с конструктивна и успешна
работа на Общинския съвет и неговите комисии, макар да работи в условията на
извънредно положение и извънредна обстановка през по-голямата му част.
Общински съвет проведе седем заседания - шест редовни и едно извънредно - през м.
април, във връзка с преразглеждане на върнато от областния управител наше решение.
След първите две заседания – м. януари и м. февруари – в национален и световен план се
увеличи заплахата от COVID-19 (коронавирус). С приемането на Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, в сила от 13.03.2020 г., в
организацията на дейността на Общински съвет и на неговите комисии се наложиха и бяха
предприети адекватни промени. Останалите пет заседания на Съвета, както и заседанията
на Постоянните и други комисии се провеждаха при стриктно спазване на мерките. Във
връзка с изискванията за дистанция нямаше възможност за ползване и на системата за
електронно гласуване. Въпреки всичко гражданите на Добрич не бяха лишени от
възможността да следят работата ни - всички заседания на Общински съвет бяха
предавани онлайн в интернет, всички съществени дейности бяха отразявани и от медиите.
Може да се обобщи, че съвместните усилия на общинските съветници и на
администрацията допринесоха за досегашно справяне с предизвикателствата на
епидемиологичната обстановка и осигуриха нормалния ход на общинските дейности.
Общото време на работа по време на заседанията на Общински съвет бе 34 часа и
30 минути. Необходимият кворум беше налице - средно по 39 общински съветници
присъстваха/участваха в заседание.
Гласуваният дневен ред на заседанията включи общо 164 докладни записки с
предложения, проекти на нормативни и програмни документи, отчети, информации.
Други седем от подготвените докладни бяха оттеглени от вносителя преди гласуване на
дневния ред, а две са оттеглени след разисквания по време на сесия. След обсъждане на
материалите в Постоянните комисии и на заседанията си, през отчитания период
Общински съвет взе 161 решения. Четири от взетите решения (три на заседанието през м.
април и едно на заседанието през м. юни) са конкретно насочени да облекчат
представители на гражданите и бизнеса, за които мерките при извънредното положение са
създали значителни затруднения в бита/бизнеса.
Изпълнение на решения
 Решения с преходен характер и продължително изпълнение: С Решение 49-23 от м.
май 2019 г. предходният Общински съвет откри процедура за определяне на
съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич, определи
правила за нейното провеждане и избра Временна комисия, която да извърши
проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите. В посочения
срок не бе достигнат определеният брой от 53 кандидати, поради което с решение
51-39 от м. юли 2019 г. Общински съвет удължи срока за подаване на документи до
края на м. август с. г. Временната комисия е провела три заседания за преглед на
документите и изслушване на кандидатите.

На второто си заседание настоящият Общински съвет прие с Решение 2-1 от 26.11.2019 г.
Списък на предложените от Временната комисия кандидати за съдебни заседатели – за
избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Добрич. Решението, ведно с
документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, бе изпратено с изх. № 11-0262/06.12.2019 г. до Председателя на Окръжен съд – Добрич. С писмо-отговор изх. №
4244/17.12.2019 г. Общински съвет е уведомен, че следва да попълни списъка на
кандидатите от 26 до 53 души. Във връзка с това, на заседанието на 20.12.2019 г. с наше
Решение 3-30 отново открихме процедура за определяне на съдебни заседатели със срок за
подаване на изискваните документи до 17.01.2020 г. На заседанието си на 28.01.2020 г. с
Решение 4-33 определихме още 14 кандидати за съдебни заседатели. Предложението е
изпратено с наш изх. №11-02-5/07.02.2020 г. до Председателя на Окръжен съд – Добрич,
ведно с документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт. С това изпълнението на
поредицата решения по темата приключва.
 С Решение 5-33 от м. февруари 2020 г. Общински съвет създаде Временна комисия
с мандат до края на мандата на ОбС, която да изготви Стратегия за поддържане и
опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град
Добрич. Съставът на комисията включва 5 общински съветника и 4 представители
на администрацията.
Членовете на Временната комисия от страна на администрацията са определени със
Заповед №460/10.04.2020 г. на Кмета на общината. Комисията е провела едно заседание –
на 12.05.2020 г. На него са обсъдени съдържанието и структурата на Стратегия за
поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на
Община град Добрич. По време на заседанието Временната комисия се обедини около
няколко предложения, които да бъдат включени в Стратегията.
 С Решение 6-12 от м. март 2020 г. Общински съвет създаде Временна комисия,
която да проведе среща с представителите на работодателските организации и
бизнеса в Добрич и да разработи икономически мерки в помощ на малкия и
средния бизнес на територията на Община град Добрич. Общински съвет определи
за председател на комисията Кмета на общината, а за членове 6 общински
съветници и 2 представители на администрацията.
В изпълнение на решението и след като представителите на общината са определени със
Заповед на Кмета №438/06.04.2020 г., Временната комисия стартира работа. Тя проведе
две заседания – на 07.04. и на 10.04.2020 г. Предложение, което е резултат от
обсъжданията в комисията (относно намаляване на наеми на общински жилища при
определени условия), бе внесено на редовното априлско заседание на ОбС и прието с
Решение 8-8/28.04.2020 г. Друго предложение, отново резултат от работата на комисията
(икономически мерки за облекчение на търговци-наематели на общински обекти), е
внесено на същото заседание на ОбС и прието с Решение 8-9/28.04.2020 г.
Контрол за законосъобразност съгласно Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Закона за администрацията
И през този 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 публикуване на интернет
страницата на общината съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА.
В съответствие с правомощията си по чл. 45, ал. 5 и на основание чл. 45, ал. 6 от
ЗМСМА Кметът на общината с писмо изх. рег. №93-31-1/07.02.2020 г. върна за ново
обсъждане Решение 4-7/28.01.2020 г. на ОбС в част (текст) от раздел IV, т. 3 на
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Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 г., която е
приложение към цитираното решение. Във връзка с това, на заседанието ни на 28.02.2020
г. текстът бе преразгледан и променен с Решение 5-1.
От страна на Общински съвет няма отменен административен акт, издаден от Кмета на
общината, който да противоречи на акт, приет от съвета, както и няма оспорен такъв акт
пред съда – във връзка с правомощията на съвета по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.
Съобразно 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 четири
наши решения/части от решения за ново обсъждане:
 Със Заповед №АдК-04-15/12.03.2020 г. е върнато за ново обсъждане с указания за
неговата отмяна Решение 5-35 от 28 февруари 2020 г. в частта му по т. 2, с която
ОбС дава съгласие за осигуряване на средства до 113 хил. лв. към бюджета на
проект, предвиждащ закупуване на хибридно и електрическо превозни средства. В
срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА Общински съвет не изпълнява указанията за ново
обсъждане/отмяна поради невъзможност да се извърши депозиране на проекта в
срок. Областният управител, съгласно правомощията си по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА
оспорва акта пред Административен съд – Добрич с жалба изх. №АдК-0115/01.04.2020 г. – за произнасяне по неговата законосъобразност. Образувано е
Административно дело №170/2020 г., насрочено за 10.06.2020 г. С решение №160
от 24.06.2020 г. Административен съд – Добрич отменя Решение 5-35 от 28.02.2020
г. на Общински съвет град Добрич в частта по т. 2. Решението на Административен
съд – Добрич не е обжалвано пред Върховен административен съд поради
отпадналия интерес от санкцията на ОбС.
 Със Заповед №АдК-04-17/06.04.2020 г. е върнато за ново обсъждане с указания за
неговата отмяна Решение 6-2 от м. март 2020 г. (с което се приема Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич). В срока
по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА Общински съвет не изпълнява указанията за ново
обсъждане/отмяна. Областният управител, съгласно правомощията си по чл. 45, ал.
8 от ЗМСМА оспорва акта пред Административен съд – Добрич с жалба изх.
№РкД-39-178/24.04.2020 г. Образувано е Административно дело №196/2020 г.,
насрочено за 23.06.2020 г. Към датата на предаване на отчета има насрочена нова
дата за заседание на 12.10.2020 г.
 Със Заповед №АдК-04-16/06.04.2020 г. е върнато за ново обсъждане с указания за
неговата отмяна Решение 6-6 от м. март 2020 г. относно промяна на условия за поет
краткосрочен дълг по договор за кредит с „ФОМСБ - ФЛАГ“ ЕАД (чрез изменение
на Решение 50-1/25.06.2019 г.). Във връзка с това бе проведено извънредно
заседание на Общински съвет и взето ново Решение 7-1/16.04.2020 г. по темата,
съответстващо на изразените от Областен управител съображения.
 Със Заповед №АдК-04-22/05.05.2020 г. е върнато за ново обсъждане с указания за
неговата отмяна Решение 8-5 от м. април 2020 г., с което се одобряват разходите за
командировки на Кмета и Председателя на ОбС за първото тримесечие на 2020 г.
(съгласно изискванията на Наредбата за командировките в страната), като според
Областния управител с решението се променя годишния бюджет на общината и то
следва да се гласува по съответния ред. Впоследствие не е депозирана жалба в
съда.
Питания на съветниците. Участие на гражданите
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През първото шестмесечие на 2020 г. са отправени пет питания към Кмета от
страна на общински съветници, съгласно правото им по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА.
Предоставени са пет отговора.
Необходимостта от съблюдаване на мерките за противодействие на коронавирус
неизбежно и обективно се отразиха на гражданското участие, тъй като то беше директно
възможно само на заседанията в първите два месеца от годината. Така изказванията на
гражданите са общо шест: 5 по време на заседание, към обсъжданията по съответната
точка от дневния ред и 1 в края на заседание - в съответствие с предоставените чрез нашия
Правилник възможности.
ІІ. Работа на Постоянните комисии. Участие на съветниците в други комисии/
работни групи
През първите шест месеца на годината бяха проведени 75 заседания (в т.ч. 5
извънредни) на Постоянните комисии, на които общинските съветници разгледаха
материалите за заседанията на съвета по компетентност, както и постъпили искания,
сигнали, жалби, възражения и др. от граждани и юридически лица. Изразените от ПК
становища са общо 560, в това число относно 51 искания/писма от граждани и
юридически лица.
През отчитания период общински съветници участваха и в редица заседания на
Временни и други комисии и работни групи:
- едно заседание на Комисията за изготвяне на Стратегия за поддържане и
опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община
град Добрич, сформирана с Решение 5-33/28.02.2020 г.;
- три заседания на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“, избран с
Решение 33-28 от 24.04.2018 г. на Общински съвет;
- три заседания на Комисията за разглеждане, одобряване и мониториране на
проектите по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на
местната общност от бюджета на Община град Добрич;
- три заседания на Комисията по Програмата за реализация на благоустройствени
мероприятия върху обекти общинска собственост с участие на местното
население, 2019 – 2023 г.;
- едно заседание на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на
съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Добрич, определена с
Решение 3-30 от 20.12.2019 г. на ОбС;
- едно заседание на Временната комисия за подготовка проект на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, сформирана с решение 13 от 07.11.2019 г. на Общински съвет.
ІІІ. Участие на общински съветници в различни форуми и прояви
-

Мая Димитрова 25-26.02.2020 г. – участие в Общо събрание на НСОРБ, гр.
София;
Мая Димитрова 18-19.06.2020 г. – участие в Общо събрание на НАПОС-РБ,
Пловдив.

Приет с Решение №11-32 от 28.07.2020 г.
На Общински съвет град Добрич
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