
 
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 второто полугодие 
на 2008 година 

 

                 Дами и господа общински съветници, 
Основните направления, към които са насочени нашите усилия са 

изграждането на модерна инфраструктура , развитие на балансирано 
териториално селищно устройство, повишаване потенциала на човешките ресурси 
и подобряване качеството на живот – това са и основните приоритети в 
Общинския план за развитие, към който се стремим да се придържаме. 
Необходимо е  в своята работа да бъдем открити и прозрачни , като очакваме и 
нашите съграждани да се включат активно в процесите на местното упрваление и 
заедно да изградим едно демократично гражданско общество. Мислим, че само 
така ще насърчим търсенето и диалога за изпълнението на общинските 
приоритети, за създаването на програми, за мерките и действията за тяхната 
реализация. Считаме, че подобен подход има изключително значение за 
обновлението на местното. самоуправление и ще оказва конкретна помощ на 
общинския съвет при вземането на правилни решения, съобразени с желанията и 
изискванията на нашите съграждани 
 

Ние полагаме изключителни усилия, за да превърнем колективния орган в 
генератор на идеи и благоприятна територия за решения, свързани с бъдещето на 
Община  Крушари, налагайки се като фактор на стабилността и привърженици на 
деловото партньорство и разумния диалог! Всички тези задачи, които си 
поставяме пред нас не са никак леки за изпълнение и ако към този момент имаме 
пропуски, това не означава, че сме се отказали- напротив, това ни амбицира все 
по-силно 

         Организационно състояние на ОбС-Крушари 

През второто полугодие на 2008 година Общинският съвет проведе  общо  8  
заседания; от тях 6 редовни и 2 извънредни. Приети са 84 решения. През 
отчетения период няма решения оспорвани от областен управител.  

Решенията се обявяват в срок, чрез таблото за публични обяви в общината, 
таблата в кметствата и кметските наместничества  и интернет-страницата на 
Община Крушари. 

На проведените 8 заседания Председателския съвет обсъждаше и 
приемаше дневния ред на заседанията на Общинския съвет. 



Дейността на постоянните комисии  на  ОбС продължи да бъде отговорна и 
ефективна, все по-професионална и компетентна. Тя е насочена да подпомага 
ОбС в решаването на местните проблеми, свързани с икономиката, социални 
дейности, управление на общинската собственост, културата и много други 
въпроси от местно значение. 
           Редовните заседания на всяка една ПК са с дневен ред, съобразен с 
дневния ред на заседанията на ОбС. В тези заседания редовно вземат участие  
кмета на общината, заместник-кметовете, директори на дирекции и други 
специалисти от общинската администрация.  

При обсъждане на проектите за решения на ОбС, предлаганите от 
комисиите корекции в тези решения в голямата си част са приемани в зала, което 
е атестат за професионалното отношение на общинските съветници. Работата на 
комисиите минава в конструктивен дух и желание всички въпроси, които се 
обсъждат в ОбС и излизат оттам с решение, да бъдат подплатени с изискванията 
на закона, за което говорят и добрите резултати.  

През второто шестмесечие на 2008 г. постоянните комисии  са провели 
общо 33 заседания  и са приели  72 решения. 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. 

 
Необходимо е  Общинският съвет да работи още повече в обстановка на 

откритост и прозрачност, на информираност на жителите и отчетност пред 
населението. За целта през настоящата година предвиждаме да проведем 
изнесени заседания на общинския съвет в населените места на общината и 
приемни дни на председателя на ОбС и общинските съветници. 

1. Решения на ОбС-Крушари, касаещи управлението на 
бюджетните средства 

Общинският съвет е приел 22 решения, касаещи управлението на бюджета на 
общината. С Решение № 9/78 от 29.07.08 г. бе приет  отчета за изпълнение 
бюджета на общината  за първото шестмесечие на  2008 г., а с решение № 15/145   
от 16.12.2008 г. са приети промени  в сборния бюджет на общината. С решения № 
9/79 от 29.07.2008 г. и № 15/146 от 16.12.2008 г. са приети вътрешни компенсирани 
промени по разпределението на капиталовите разходи за 2008 г. 

2. Решения за придобиване, разпореждане и управление на 
общинско имущество  

Приети са 18 решения, касаещи придобиването, разпореждането и 
управлението на общинската собственост. Преобладават решенията за 
провеждане на търгове ,както и удължаването срокове на договори за отдаване 
под наем на общинско имущество.                                                            

3. Решения относно устройство на територията 

Две са решенията, касаещи устройството на територията  на Община  
Крушари. Това са предимно въпроси, отнасящи се до допускате на изменение на 
ПУП-ПРЗ. 



4. Решения за приемане и изменения на наредби и планове 

Приети са 10  решения, относно приемане и изменение на наредби. С решение 
№ 9/75 от 29.07.2008 г. бе приета Наредба за реда за придобиване право на 
собственост и ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем 
и разпореждане  с имоти и вещи – собственост на община Крушари. С решение №  
9/93 от  29.07.2008 г. бе приета Наредба по предоставяне на услуги от домашен 
социален патронаж в община Крушари. Наредбата за принудително изпълнение 
на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от 
тях на територията на община Крушари    беше приета с Решение № 11/113 от 
30.09.2008г. С Решение № 11/114 от 30.09.2008г. беше  приета Наредбата за 
изграждане и опзване на зелената система на територията на община Крушари.  

 Приет бе Плана за работата  на Общинския съвет за 2009 година и 
календарния график за провеждане на заседанията. 

 С решение № 15/153 от 16.12.2008 г. беше приет План за управление при 
криза в следствие на терористична дейност в община Крушари. 

5. Решения, касаещи участието на общината в търговски 
дружества  

С решение №  15 / 150 от 16.12.2008 г.Общинският съвет   не прие 
предложението да бъде  намален  капитала на „МБАЛ- Добрич” АД чрез 
намаляване на номиналната стойност на акциите със стойността на сградата, 
находяща се в  гр. Добрич ул.”Панайот Хитов” № 24, включена в капитала на  
„МБАЛ- Добрич” АД, представляваща сграда на четири етажа с РЗП 1800 кв.м. за 
нуждите на РЦЗ град Добрич.  

 

6. Решения за кандидатстване  на общината с  проекти по 
програмите на Европейския съюз 

 
Приети са 6 решения ,с които Общинският съвет е дал съгласие  община 

Крушари да кандидаства  или да участва като партньор в  следните проекти: 
 

- „Рехабилитация на водопроводна мрежа на   с. Крушари и изграждане на 
канализационна мрежа за отпадни води  и пречиствателно съоражение." 

 
- Общинските администрации – реален и ефективен партньор на бизнеса”. 
-„ Прозрачна местна власт”. 

 
- „Рехабилитация на напоред водопровод от ПС Крушари – посока                      

с. Кап. Димитрово” . 
 

 - „Енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сградата на 
общинска администрация – Крушари”, 
 
 -„Реконструкция на част от пътна мрежа в община Крушари; I Участък 
„Местен път с. Лозенец- с. Загорци от км. 0+000 до км. 4+800”, II Участък 
„Четвъртокласен път IV-21336 от км. 0+000 до км. 0+734,83” . 

7. Решения за  отпускане на помощи 



Общинският съвет – Крушари  се е произнесъл по 1 въпрос, отнасящ се до 
отпускането на помощ на жител на общината. 

8. Други дейности от местно значение 

Една част от решенията на ОбС- Крушари  /19 решения/ касаят дейности от 
местно значение, предимно в областта на образованието ,културата и  социалните 
дейности,както и  контролните функции на ОбС .  

                 Дами и господа общински съветници, 

През второто полугодие на 2008 година  Общинският  съвет положи усилия 
и воля за бързо и адекватно приспособяване към работата на местната 
законодателна власт. Стремежът ни е да работим усилено, отговорно и с по-малко 
пропуски- ако такива са допускани, то винаги сме ги отчитали и сме се старали да 
ги поправим, така че винаги да работим в полза на общината . Работим с ясното 
съзнание, че всеки общински съветник отговаря за своите действия и не бива да 
се крием зад колективна отговорност- само така общинските интереси ще бъдат 
наистина защитавани, когато всеки е готов освен колективно, но и индивидуално 
да поеме отговорност. Всички- и Общински съвет и общинска администрация сме 
длъжни да работим в полза на Община  Крушари и не може да съществува 
извинение, ако не съумеем заедно да се преборим със слабите си места. В своята 
работа ще продължим да се съобразяваме със заявените от гражданите 
потребности и с изразените  мнения за посоката на развитие на общината и се 
надяваме, че ще успеем! 

 Предвид гореизложеното  и на основание  чл. 27 ал. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет – Крушари 
да приеме  следното 
             
                ПРОЕКТ 
 

     Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 1. Общинският съвет с. Крушари приема Отчета за дейността на Общински 
съвет – Крушари и неговите комисии за второто шестмесечие на  2008 г.  
 
 
 

 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ 
Председател на ОбС 
 


