
ОТЧЕТ

за дейността на д-р Даниела Божинова, общински съветник
Демократична България/ПП Зелено движение - Общински съвет Бургас

Период: 26 май – 20 декември 2021 г.

Встъпването ми в длъжност стана на 26 май 2021 г., на 22-то заседание на Общински съвет
Бургас, след като мястото на общински съветник беше овакантено от Димитър Найденов от
„Да, България” в резултат на избора му за народен представител през м.април.

Участие в пленарни заседания на ОбС Бургас: общо 9, №№22-23-24-25-25-27-28-29-30, от
които 1 извънредно, 1 тържествено.

Участие в комисии: бях приета за член на постоянни комисии, както следва: ПК по
икономика и инвестиционни политики, ПК по обществен ред и сигурност и ПК по
международно сътрудничество и връзки с гражданското общество.

Членството ми в комисии беше гласувано от мнозинството без оглед на заявените от мен
желания и компетентности – за опростяване на процедурата мнозинството на ГЕРБ в ОбС
Бургас е възприело практиката новопостъпващият общински съветник да заема по
„наследство” освободените от предшественика му места. Поради тази практика се наложи
да се подготвям по-интензивно за участие в ПК по обществен ред, където нямах познания и
практически опит. Все пак в изпълнение на обещанието, което на шега дадох на първата си
сесия – че до една седмица ще бъда компетентна по въпросите на обществения ред,

проучих обстойно местното и националното законодателство и опит в проблемната област
и за следващата сесия представих проект за Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за обществения ред. Проектът целеше да защити правото на протест на
граждански групи, които са обект на очерняне и стигматизиране, за което, според мен, беше
възникнала обществена нужда в резултат на остарялото законодателство и допуснатите
нарушения на правото на протест на организаторите на първия Прайд в Бургас, проведен
едновременно с Контрапрайд през м.май 2021 г.

Участвала съм в общо 32 заседания на постоянни комисии към ОбС – Бургас – 21 заседания
на комисиите, в които съм член и 11 заседания на други комисии за представяне на
предложени от мен нормотворчески и други решения, както и за ориентиране в екологични,

правни, градоустройствени и други казуси, чието гласуване е било предстоящо.

Участие в политическа група: не участвам в политическа група, тъй като Правилникът на
ОбС Бургас поставя високи бариери пред образуването на такава (виж по-долу). В ОбС
Бургас КП „Демократична България” е представена от мен и адв.Иво Баев от ДСБ.

Осъществени проучвания:

1. Проучване на условията и усложненията при провеждането на Прайд и Контрапрайд
в Бургас, чрез среща с организаторите и директора на ОДМВР (за когото се оказа
прецедент да бъде търсен от общински съветник за получаване на неговото
становище по конкретна ситуация и в общ план относно обществения ред в
общината), включващо също проучване на решения на български съдилища във
връзка с жалби за нарушено право на протест, проучване решенията на ЕСПЧ,
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засягащи същото право и нарушенията му в България, проучване на наредбите за
обществения ред на 9 общини, вкл. Столична, аналитични изследвания на БЦНП и
други правозащитни организации;

2. Проучване на Правилниците на СОС и 5-те общински съвета с 51 съветника,

сравними с ОбС Бургас (Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора): регламент за
образуване на политически групи, регламент на питанията, регламент за участие на
граждани и др.

3. Проучване на опита на Община Пловдив за създаване на Обществен съвет за
зелената система и неговия Правилник с помощта на колегата Добромира Костова и
Невена Пачеджиева от споменатия обществен съвет;

4. Проучване на проблематиката около фазата на предпроектни проучвания за
проектиране и строителство на Детска болница в Бургас;

5. Установяване на фактите около продажбата на акции на Бургасинвест, притежавани
от съседни общини и мотивите за закупуването им от Община Бургас;

6. Установяване на фактите около внезапната продажба на 60 имота във в.з. Росенец
по предложение на Кмета на Община Бургас;

7. Проучване на новоприетите наредби за обществени консултации в няколко
български общини с цел подготовка на подобна наредба за Община Бургас.

8. Проучване на законодателството и проблемите при премахване на дълготрайна
декоративна растителност в Община Бургас, съдебни дела по същата тема,

прокурорски проверки и др., дискусии с активисти, адвокати и разследващи
журналисти (Бивол), зам.кмет по строителството, специалисти от общинска
администрация.

Нормотворческа работа:

1. Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на
обществения ред на територията на община Бургас;

2. Проект за Правилник за изменение и допълнение на „Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация на Община Бургас”, с който си поставих за цел да
облекча условията за образуване на политически групи в ОбС Бургас, оказали се
най-рестриктивните в страната. Проекът целеше да отстрани неравнопоставеността
на общинските съветници (негрупирани и независими) по отношение на
политическото представителство осъществявано от негрупирани и независими
общински съветници в ОбС Бургас, която при това противоречеше на конкретно
решение на Конституционния съд (РКС 4/2011).

3. Становище относно промяна в Правилника на ОбС Бургас относно въвеждане на
възможност за иницииране на обществени обсъждания

4. Становище относно проект на Наредба за провеждане на обществени обсъждания в
Община Бургас.

Други предложения, докладни

● Предложение за провеждане на обществено обсъждане относно проекта за
Наредба за обществените обсъждания – направено 2 пъти, отхвърлено като
„незаконосъобразно”

2



Отчет на Д.Божинова, общински съветник ЗД – Бургас за 2021 г.

● Предложение за допълнителни мерки за безопасност на уличния трафик в зона с
концентрация на училища;

● Предложение за решаване проблем със сметосъбирането на бл.179, „Изгрев” чрез
включване към благоустройствен проект „Моят град, моят квартал, моята улица”;

● Искане за решаване на проблем с платен служебен абонамент за паркиране пред
градски хотели

Контрол, върховенство на правото

● Сезиране с мотивирана жалба на Областен управител Бургас за наличие на
противоконституционна разпоредба в Правилника на Общински съвет Бургас;

Питания към Кмета на Бургас: общо 8.

● Питане относно криминално премахване на 80 улични дървета от общинските
власти и издадена във връзка с това ( но неоповестена от общината) Резолюция на
Окръжна прокуратура Бургас

● Питане относно евентуална свързаност на Община Бургас с лица и фирми от
списъците „Магнитски” и въздействието на санкциите върху публичните финанси на
местно ниво;

● Други питания: относно активи на закрита общинска медия, включително търговска
марка, интегриране на градската мобилност в ГугълМапс, безопасност на детските
площадки, зелена система, закриване на отдел „Озеленяване”, приходи в
общинския бюджет от предизборни кампании.

Конкретните проекти, питания и докладни, които съм подготвила и внесла официално в
ОбС Бургас могат да бъдат разгледани на
https://burgascouncil.org/index.php/obstinski-savetnik/2023

Даниела Божинова

общински съветник ДБ/Зелено движение – Бургас
daniela.bozhinova@gmail.com dbozhinova@initiative.bg
тел. 0899145652
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