
 

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии 

през второто шестмесечие на 2022 г. 
   

 

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

 

Обща информация за заседанията на ОбС  

 

 През второто полугодие на 2022 г. Общински съвет проведе шест заседания – пет 

редовни и Тържествената сесия на 25.09.2022 г.  

Общото време на работа по време на заседанията на Общински съвет бе 21 часа и 

30 минути. Необходимият кворум беше налице – средно по 38 общински съветници 

присъстваха/участваха в заседание. 

Гласуваният дневен ред на заседанията включи общо 167 докладни записки с 

предложения, проекти на нормативни и програмни документи, отчети, информации. 

Други шест от подготвените докладни бяха оттеглени от вносителя преди гласуване на 

дневния ред, а три докладни 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 164 решения.   

 

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. 

  

Във връзка с правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА Кметът на общината не 

е връщал за ново обсъждане Решение 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  

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 е върнал за ново 

обсъждане 1 наше решение/част от решение. 

 

Питания на съветниците. Участие на гражданите 

 

През второто шестмесечие на 2023 г. са отправени четири питания към Кмета от 

страна на общински съветници, съгласно правото им по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА. 

Предоставени са три отговора.  

През второто шестмесечие на годината по време на заседание, към обсъжданията 

по съответната точка от дневния ред има 3 изказвания на граждани по точки от дневния 

ред и 2 изказвания на граждани извън дневния ред – в съответствие с предоставените 

чрез нашия Правилник възможности.  

 

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

      работни групи 



 

През вторите шест месеца на годината бяха проведени 59 заседания 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 

353, в това число относно 7 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: 

- пет заседания на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“, избран с 

Решение 33-28 от 24.04.2018 г. на Общински съвет; 

- две заседания на Комисията по предложенията за удостояване с почетни 

отличия на Община град Добрич; 

- едно заседание на Експертната комисия за финансово подпомагане на 

книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич; 

- 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; 

- две заседания на Комисията по Програмата за реализация на 

благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост с 

участие на местното население, 2019 – 2023 г.; 

- три заседания на Комисията 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; 

- пет заседания на Временната комисия във връзка с развитието на АЕМО 

„Стария Добрич“, сформирана с Решение 34-26/31.05.2022 г. 

 

 

ІІІ. Участие на общински съветници в различни форуми и прояви 

 

- Нивелин Радичков 11 – 13.09.2022 г. – участие в работна среща на НСОРБ – 

гр. София. 

- Герман Германов 2 – 3.12.2022 г. – участие в семинар на НАПОС – РБ в с. 

Арбанаси. 

 

 

Приет с Решение №43-5 от 31.01.2023 г. 

 На Общински съвет град Добрич 

 

 

 

Дата на публикуване: 20.02.2023 г. 


