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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
КРУШАРИ 
 
 

 
                                                         О Т Ч Е Т 
 

 за дейността на Общински съвет с. Крушари и неговите комисии за периода от 
01.01.2011 г. - 30.06.2011 г. 

 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 На основание чл. 27  ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и  чл. 17 ал. 1 т. 16  от  Правилника за         
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация предлагам на вашето   
внимание  отчет за дейността на Общински съвет-Крушари и неговите комисии за 
периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 година. 
 
 Организацията и работата на Общинския съвет  през първото полугодие на 
2011 г. се осъществяваше главно въз основа на разпоредбите на ЗМСМА, 
действащото законодателство и Правилника за организацията и дейността на 
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
 
 Като орган на местното самоуправление Общинският съвет, съвместно с 
общинското ръководство продължи да определя правилната политика за 
изграждане и развитие на общината. 
 

През отчетния период са свикани 6 заседания на Общинския съвет, на 
които са приети 65 решения, свързани с разпореждане с общинско имущество, 
общинският бюджет, устройството и развитието на територията на общината и на 
населените места в нея, благоустройството, образованието, социалните услуги, 
куртурата и др.  Проведени са и общо 17  заседания на постоянните комисии, на 
които са приети  75 становища. 

Заседанията на Общинския съвет се насрочват след обсъждане на проекта 
за дневен ред   от  Председателският съвет.        



   Подготовката и представянето на материалите от страна  на общинската 
администрация  се извършва редовно и при спазване на сроковете съгласно 
Правилника за работа на ОбС.                                                                        

Всички материали за заседанията на Общинския съвет са представени на 
общинските съветници в определения срок. Протоколите от заседанията, 
решенията и материалите към тях се изпращат в 7-дневен срок на Областния 
управител, в същия срок се изпращат на  кмета на общината за изпълнение. 

 При обсъждането на предложените материали стана ясно, че проблемите и 
потребностите на населението в общината са детайлно проучени и е утвърден 
стил за тяхното системно и последователно решаване. На базата на това 
Общинският съвет, ръководейки се от основните принципи в дейността си – 
законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност 
при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и съвета 
и прие редица решения свързани с: 
          

1. Приемане  изменение на действащи подзаконови нормативни актове -
наредби:  

 
         Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Крушари; 
         Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Крушари;  
         Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи - общинска собственост.     
 
     2. Приемане на планове, програми и стратегии: 
            
           Допълнение в Общинския план за развитие на община Крушари 2007-2013 
година и междинната  оценка за неговото изпълнение; 
           Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари 
2011-2015 година; 
           План за реализация на общинската стратегия за социални услуги; 
           Годишен план за развитие на социалните услуги за 2012 година; 
           Годишна програма за  управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2011 година; 
           Програма за развитие на етническите малцинства. 
        
         3. Приемане и актуализация бюджета  на общината: Решение 2/14 за 
приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2010 година,  Решение  
2/15 за разпределението на преходния остатък от 2010 година, Решение 2/16  с 
което се  прие  бюджета за  2011 година.  
 
         4. Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по 
ЗОС и ЗУТ. Приети са 13 решения за  продажба, отдаване под наем, удължаване 
срока на договори, предоставяне право за безвъзмездно ползване на имоти -
общинска собственост, учредяване право на строеж и измнение на ПУП-ПРЗ за 
УПИ. 
 
         5. Кандидатстване на общината с  проекти по програмите на 
Европейския съюз. 
          Приети са  3 решения за кандидатстване на общината по следните проекти 
 



         - „Трангранично сътрудничество Румъния-България, проект „Екипировката 
ще спаси нашите животи; 
         - „Красива България” –  обект „ЦДГ с. Лозенец”; 
         - „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Добрич”. 
 
         6. Приемане на информации относно: състоянието на обществения  ред  
пожарната безопасност, състоянието на водоснабяването, състоянието на ДДУИ 
„Свети Николай Чудотворец”, за работата на общината при зимни условия и 
проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на 
населените места, за дейността на пенсионерските  и спортните клубове на 
територията на общината. 
 
 7. Приемане на  очети за:  дейността  на Общинския съвет и неговите 
постоянни комисии  и за изпълнение на решенията за второто полугодие на 2010 
година, за изпълнение Програмата за управление на община Крушари за периода 
2007-2011 година, за разходваните средства за командировки от председателя на 
ОбС и кмета на общината, за дейността на МКБППМН и изпълнение на 
Общинската програма за закрила на детето. 

     Общинският съвет упражнява необходимия контрол за изпълнението на 
своите решения, като кметът на общината два пъти годишно внася отчет за 
изпълнението на решенията. Кметовете на кметства вземат участие в 
заседанията на ОбС и дават становища относно решения, касаещи тяхното 
населено място и предлагат конкретни действия на Общинския съвет по 
проблемите на тяхното село. 

         Голяма част от решенията на Общинския съвет за отчетния период  са 
изпълнени или са в процес на изпълнение. 
 
         Актовете на ОбС подлежат на административен  контрол, който се 
осъществява  от Областния управител. Съгласно чл. 45 ал. 4 от ЗМСМА   
Областният управител  може да върне  незаконосъобразните актове за ново 
обсъждане в Общинския съвет или да  ги оспорва пред съответния 
административен съд. Контролът, който упражнява Областният управител по 
отношение на незаконосъобразните решения на ОбС има за резултат само 
спирането на тяхното действие. 
         
          През първото шестмесечие на 2011 година имаме върнати за ново 
обсъждане 2 решения на Общинския съвет. 

   През изминалия период всички общински съветници участваха в работата на 
Общинския съвет. Отсъствия по неизвинителни причини нямаше. 

   Присъствието на общинските съветници на заседанията на постоянните 
комисии и на съвета се характеризира в значителна степен и с тяхното участие в 
дебатите  при формулиране и приемане на решенията. Голяма част от решенията 
са приети със значително мнозинство, което е свидетелство и за стабилността на 
мотивите при изработването на проектите от страна на администрацията. В 
същото време трябва да подчертаем, че някои от проектите се допълват и 
коригират от комисиите на Общински съвет.  



Редовните заседания на всяка ПК са с дневен ред, съобразен с дневния ред 
на общинските заседания. Желанието на съветниците е всички въпроси, 
подлежащи на обсъждане на заседанията на ОбС, да бъдат законосъобразни  и 
целесъобразни. 

         Постоянните комисии са провели заседания както следва : 
 
         „Бюджет, финанси, икономика, данъчна политика,селско 
стопанство,законност,обществен ред,контрол и общинска собственост”  - 6. 
  
        „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа,околна среда и благоустрояване, търговия, 
услуги и туризъм” – 5. 
 
        „Образование, култура, спорт,младежки дейности, здравеопазване, социална 
политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” – 6. 
 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  
 
 За нас, общинските съветници от мандат 2007-2011 г. изминалите дни, 
месеци и години бяха, са и ще останат време на проявена гражданска отговорност 
и на непрестанен стремеж да защитим доверието, дадено ни от гражданите на 
Община  Крушари. 
 

     Натрупаният опит, удовлетвореността от постигнатото и преди всичко 
поуките от допуснатите пропуски и грешки са основанията днес да бъдем 
обединени около следните принципи: 

- силата на местното самоуправление се корени в близостта и неразривната 
връзка с гражданите;  

- повишаване качеството на живота на жителите на общината е смисълът и 
съдържанието на цялостната ни дейност; 

- да съхраним дълголетната история и традиции на общината и 
същевременно да и придадем съвременен европейски облик.  

 
           Нека през оставащите  месеци до края на мандата да работим с 
непрестанен стремеж за утвърждаване на местния законодателен орган - 
Общинския съвет, запазвайки доверието, дадено ни от гражданите и създавайки 
висока степен на доверие по между си, за да не допуснем  политически 
пристрастия, лични и групови интереси да рушат неговия авторитет. 
 
       Оценката за  работата ни ще бъде дадена от нашите избиратели. Мога да 
споделя мнението си, че този Общински съвет работи отговорно, натоварено и 
съпричастно към проблемите на общината и искрено се надявам този подход да 
продължи до края на  мандата. 

 
 

 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/ 
Председател на ОбС 
 


