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ДОКЛАД 
за постъпилите сигнали, жалби и предложения в община Добричка за 

периода 01.01.2012 г. – 31.12. 2012 г. 
 
 
 
       За периода 01.01.2012 г. – 31. 12. 2012 г. в община Добричка са 
постъпили 86 сигнали и  жалби от които: 

 от физически лица – 72 бр. 
 от юридически лица – 3 бр. 
 от журналисти – 1 бр. 
 от инициативни комитети и жители на населени места в общината – 

3 бр. 
 от държавни органи и институции – 7 бр. 
 
Основните теми, по които са  депозирани сигнали и жалби са за 

упражняване на права и законни интереси. В по-голямата си част - 61,63% 
от общия брой, жалбоподателите сигнализират и търсят съдействие за 
разрешаване на битови, комунални и социални проблеми, проблеми  
свързани с незаконно строителство, с лоша инфраструктура на общинската 
пътна мрежа, с неправомерно ползване от трети лица или невъзможност за 
обработване на общински имоти, които са придобили(спечелили) от 
участието си в търг, с образуване  на нерегламентирани микро-сметища в 
населените места, със сигнали за нападения от безстопанствени кучета и 
др. По подадените сигнали и жалби са предприети дейности по 
назначаване на комисии за извършване на проверки по сигналите, в 
състава на които влизат специалисти от общинската администрация в 
чиято компетентност е сигнала. Направени са и съвместни проверки със 
чужди специалисти от други ведомства (ОД Земеделие, ОДБХ, ВиК ЕООД 
и др.), от които общината е потърсила съдействие за разрешаване на 
проблема. При констатирано нарушение са връчени констативни актове за 
извършено нарушение, както и срочни предписания за предприемане на 
дейности във връзка с почистване замърсяванията с битови и други 
отпадъци, с кастрене и/или премахване на дървета, със спиране изтичането 
на течни животински отпадъци, за премахване на незаконно строителство 



и др. При проверките на жалби и сигнали за съдействие от битов и 
социален характер, касаещи непокрити задължения, са предприети 
действия  по разсрочено плащане на същите от жалбоподателя. По жалбите 
и сигналите описващи лошата инфраструктура са заложени мерки в 
Строителната програма за 2013 г. на община Добричка. 

Една малка част от жалбоподателите са депозирали сигнали, в които 
изразяват несъгласие с начина на избор на кметски наместник в селата 
Котленци, Медово, Славеево, Долина. След извършена проверка и предвид 
регламентираното в Изборния кодекс и ЗМСМА се установи, че жалбите са 
неоснователни. 

През 2012 г. са постъпили 6 жалби до Административен съд – Добрич, 
чрез кмета на община Добричка срещу издаването на индивидуален 
административен акт на кмета на общината относно определено 
обезщетение от Комисия по чл.210 от ЗУТ съгласно влезлите в сила ПУП 
за обект Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра и ПУП за 
обект ВЛ 110 Kv п/ст Добрич и п/ст Каварна 2. Към настоящия момент има 
получени 5 Решения на Административен съд – Добрич, което определя 
решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ за правилно и законосъобразно, 
поради което счита жалбите за неоснователни  и следва да бъдат 
отхвърлени. 

Съществуват и сигнали и жалби, които са оттеглени, при условия на 
сключено споразумение. 

В заключение може да се отбележи, че за всички 86 сигнали и жалби са 
извършени проверки и  изготвен отговор, като на 63 от тях е отговорено в 
законоустановения срок, а за останалите 23 се е наложило извършването на 
допълнителни проверки, запитвания, проучвания и срокът за отговор е бил 
удължен.  

Резултатите от  доклада се представят  на кмета на общината и кметския 
екип за набелязване на бъдещи действия по подобряване 
административното обслужване и дейността на общинската 
администрация. 

 
 
 

 
Гр. Добрич 
Януари 2013 г. 


