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ДО   
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ                                                                                                
С. КРУШАРИ 

 
 

                              О Т Ч Е Т 
             от  Илхан Юсеин Мюстeджеб  - Председател на      

Общинския съвет                                 
           Относно:  Дейността на Общинския съвет и                                             

постоянните комисии през първото шестмесечие на 
2008 г. 

  

                 Дами и господа общински съветници, 
В дейността си през  първото шестмесечие  Общинският съвет като 

орган на местната власт и местното самоуправление се ръководеше 
главно от изискванията на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация за определяне  политиката за управление и 
развитие на общината. 

В съответствие с Правилника за организацията и дейността на ОбС 
и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
в началото на годината бяха  приети Календарен график и  План за 
работата на Общинския съвет. Преди внасянето и обсъждането им в 
ОбС основните въпроси  бяха обсъдени на Председателски съвет. 

Тематиката на предложенията  се определя най-вече от 
приоритетните проблеми, които има да решава общината през 
годината и необходимостта от информиране на съветниците за 
състоянието на решаваните проблеми в общината. 

Заедно с предложенията  в заседанията се обсъждаха и други 
въпроси свързани с многообразието на проблемите и ежедневната работа 
в населените места в общината. 

Освен общинската администрация и общинските съветници, 
вносители са   РСПБЗН ,  Дом за деца и младежи с умствена 
изостаналост и др. 

През първото шестмесечие  ОбС е провел 7 заседания, на които са 



 2

приети 72 решения, касаещи дейността на ОбС, неговите комисии, 
общинската администрация, кметствата и селата с кметски наместници, 
обслужването на живеещото население в селищата на общината и други 
въпроси, свързани с образованието, културата, общинската собственост,   
хигиенизирането, социалните дейности и други. 

В съответствие с изискванията на чл.21, ал.1 от ЗМСМА през  
първото шестмесечие Общинския съвет е приел следните  документи, 
касаещи управлението и развитието на общината: 

1. План за защита при бедствия; 
2. Общинска програма  за управление на дейностите по отпадъците; 
3. Общинска програма  за опазване на околната среда; 

          4. Наредба № 11 за определянето и администрирането  на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Крушари; 

5. Наредба № 12  за определяне размера на местните данъци. 
 През първото шестмесечие Общинския съвет е приел решения за 
даване на  съгласие за кандидатстване на общината по три проекта и 
принципно съгласие за подкрепа на един проект по програмите на 
Европейския съюз. 
         Финансовото обезпечаване на Програмата за развитие на Общината 
през 2008 г. се осигури главно чрез приетия бюджет през м. февруари  
2008 година.След предварително задълбочено обсъждане на проекто-
бюджета по населени места и  в постоянните комисии ,бюджета на 
общината беше приет на заседание на Общинския съвет на 28.02.2008 
г.                                                                                                                               
По обсъдените въпроси от  ОбС  са приети  решения,  които  са 
възложени за изпълнение на кмета на общината и общинската 
администрация, за изпълнението на които кмета на общината внесе  отчет 
за първото тримесечие,а за второто тримесечие  отчет внася  на днешното 
заседание. 

От всички приети решения най-голям е относителния дял на 
решения за управление и разпореждане с общинска собственост . 

Установена е практиката след всяко заседание на ОбС да се изготвя 
справка за приетите решения, която се предоставя на Председателя на 
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ОбС, Кмета на общината , кметовете на кметства  и кметските 
наместници. 

Дейността на постоянните комисии през изминалото  шестмесечие 
беше насочена към изпълнение на основните им задачи залегнали в 
ЗМСМА и в Правилника за организацията и дейността на ОбС. През 
първото шестмесечие на 2008 г. постоянните комисии  са провели общо 
14 заседание. Положителна е практиката по определени въпроси касаещи 
обхвата на дейност на няколко комисии да се провеждат съвместни 
заседания или даден въпрос да се обсъжда в заседания на няколко 
комисии. 

Всички въпроси  предварително се дискутират и се приемат  
решения в постоянните комисии, като всяка комисия прави 
предложения до ОбС със съответния проект за решение.  Освен 
членовете на ПК в заседанията им вземат участие председателя на 
ОбС, кмета на общината, зам.кметовете и други специалисти от 
общинската администрация,  вносителите на въпросите, които се 
обсъждат. 

Едно от достойнствата в работата на ОбС е, че в постоянните 
комисии въпросите се разглеждат задълбочено, професионално, има 
чуваемост, съветниците се вслушват и съобразяват с мнението на 
колегите си специалисти в съответната област и специалистите от 
общинската администрация, изисква се мнението на кмета на 
общината и предложенията за решения се приемат с необходимото  
мнозинство в ПК. 

Този подход за изчистване на проблемите предварително в ПК 
е и предпоставката за ефективното, стегнато без разточителни 
изказвания водене на дебата по време на заседанията на ОбС. Спазва 
се като цяло коректния тон , взаимното уважение  и  мнението на 
другия, независимо от каква политическа сила е той. 

Безспорно политически изказвания и политически решения има и 
ще има и това е неизбежно, даже необходимо, тъй като Общинският 
съвет е съставен от представители  на  политически  сили,   които  са  
призвани  да  реализират  своите политики. 
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Спазва се реда за протичане на заседанията на ОбС, вменен ни с 
Правилника за организация и дейността на ОбС : 

-  заседанията на ОбС започват в рамките на обявения час; 
- в изключителни случаи  има напускане на сесията от общински 

съветници преди нейното приключване. 
За нивото на протичане работата на заседанията на ОбС и ПК от 

голямо значение е взаимодействието с общинската администрация, 
която  с известни изключения,  предоставя необходимите материали за 
заседанията на ПК и  на ОбС в определения в Правилника  срок. 

В заседанията на ОбС редовно вземат участие кмета на общината, 
кметския екип, кметовете и кметските наместници от населените места в 
общината.                                                                                                                   

За осигуряване на необходимата гласност и осъществяване на 
връзка с избирателите от населените места в общината в съответствие с 
изискванията на  Правилника за организация и дейността на ОбС за 
всяко заседание се извършва  следното: 

    - пет  дни преди заседанието на ОбС се  изготвят обяви с датата, часа 
и  дневния ред на сесията, които се поставят на информационното 
табло в общината и се раздават на кметовете и кметските наместници, 
които ги поставят на информационните табла в кметствата.                                      
-          справката с приетите решения на заседания на ОбС  се предоставя 
на кметовете и кметските наместници и се поставя на информационните 
табла в общината и населените места. 

За да може да реализира още по-ефективно своите правомощия е 
необходимо ОбС като цяло и общинските съветници да насочат 
вниманието си към: 

- подобряване връзката между общински съветници и избирателите 
и информирането им за дейността и решенията на ОбС; 

- общинските съветници да  проучват по задълбочено най-важните и 
специфични проблеми за всяко населено място, както и да се правят 
конкретни предложения за тяхното решаване, съобразени с 
възможностите на общината и осигуряване на допълнителни финансови 
средства. 
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Изпълнението на изискванията на приетия Общински план за 
развитие на общината за периода 2007 - 2013 изисква от нас да 
насочим усилията си  най-вече към задачите стоящи пред общината 
свързани с членството  ни в Европейския съюз: 

 1. задачи, свързани с решаване на най-важните инфраструктурни 
проблеми на територията на общината. 

2. създаване условия за подпомагане развитието на дребния и 
средния бизнес при едно по-ефективно и далновидно управление на 
общинската собственост и умело използване на структурните и 
кохезионния  фондове от Европейския съюз. 

На основание  чл. 27 ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация предлагам Общинския съвет да приеме 
следното   

ПРОЕКТ !            
                                     РЕШЕНИЕ :  

         1. Общинският съвет с. Крушари  приема отчета за дейността на 
Общинския съвет –Крушари  и постоянните комисии  за първото  шестмесечие 
на 2008  г. 

2. Препоръчва на ПК да насочат вниманието си към по задълбочено 
проучване  потребностите на населението в съответните области и да правят 
предложения пред Общинския съвет за решаване на проблемите. 

                         Отг. Членовете на ПК 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ                                                                                                 
Председател на ОбС 
 
 
 

 
 
 


