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                                             О Т Ч Е Т 
 
                         от  Илхан Юсеин Мюстеджеб  
                Председател на Общински съвет- Крушари 
 
                Относно: Дейността на Общински съвет - Крушари и неговите 
постоянни   комисии за второто шестмесечие на 2010 година 
 
 
               Уважаеми дами и господа общински съветници, 
  

Общинският съвет с. Крушари е не само местен законодателен 
орган, но и изразител на обществените настроения. Натрупал достатъчно 
опит, в рамките на три години, вече може да се очертаят тенденциите в 
неговата работа. Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – 
Крушари и неговите комисии се основава както на статистическите 
данни, така и на анализа на съдържанието на взетите решения. Той е в 
духа на изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му собщинската 
администрация и потвърждава стила на откритост в работата на съвета.   

През отчетния период ОбС е проявил последователност в 
стремежите си да откликне на голямото многообразие от проблеми на 
общината и нейните жители и по възможност да разреши не малка част 
от тях. 

    Основни приоритети в работата на Общинския съвет през 2010 г.:  

• провеждане на стабилна бюджетна и финансова политика;  
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• вземане на решения относно кандидатстване на Община Крушари в 
различни европейски и национални програми;  

• усъвършенстване на нормативната база с внасяне на промени в 
съществуващите наредби;  

• ефективно взаимодействие с общинската администрация;  

     За реализирането на всички тези приоритети е необходимо да се 
осъществява ефективно взаимодействие между Общинския съвет и 
неговите комисии от една страна и кмета и общинската администрация 
от друга.                               

     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. 

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

За второто шестмесечие на  2010 г. Общински съвет-Крушари е 
провел 7  заседания, от които 1 извънредно. На тези заседания са приети 
59 решения. 

     Превес в дейността на Общинския съвет имат решенията свързани 
с управлението на общинската собственост,  провеждането на стабилна 
бюджетна политика, кандидатстване на общината с проекти по 
европейските програми, както и развитие на социалната, 
образователната  и културната  сфери.  

      Освен приемане отчета за изпълнение бюджета на общината за 
първото шестмесечие се наложиха и няколко  актуализации по него, 
които основно засягаха инвестиционната политика на 
общината,финансирането на проекти, отделяне на средства за 
определени задачи от местно значение и общински дейности. 

 През отчетния период има 4 решения на Общинския съвет върнати 
от Областния управител за ново обсъждане. 

          Присъствието на общинските съветници на заседанията на 
постоянните комисии и на съвета се характеризира в значителна степен 
и с тяхното участие в дебатите и при формулиране и приемане на 
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решенията. Голяма част от решенията са приети със значително 
мнозинство, което е свидетелство и за стабилността на мотивите при 
изработването и дебатирането 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.  

Основната част от своята работа по внесените предложения, 
общинските съветници извършваха в постоянните комисии.Там подробно 
се разглеждаха всички проекти за решения, обсъждаха се проблемите, 
задаваха се въпроси към общинската администрация и много често 
комисиите излизаха със свои предложения пред общинския 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. 

     Някои от основните акценти в работата на отделните комисии са: 

1. ПК по  Бюджет, финанси, данъчна политика,икономика, селско 
стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска 
собственост  е  провела са 6 заседания.Тук най-подробно се разглеждат 
актуализациите на бюджета, промените в поименния списък за 
капиталови разходи, изменение и допълнение на наредби, въпроси 
свързани с разпореждане с общинска собственост, одобряване на 
разходи за командировки и разходи за финансово подпомагане. 

 

2. ПК по Международно сътрудничество и  европейски програми, 
устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и 
благоустрояване, търговия, услуги и туризъм е провела 3  заседания, 
на които са разглеждани главно въпроси имащи отношение към 
устройството на територията, кандидатстване на общината с проекти, 
пътната мрежа и зимното поддържане. 

3. ПК по Образование, култура, спорт,младежки дейности, 
здравеопазване, социална политика, вероизповедания, 
демографски и етнически въпроси   е  провела 5 заседания, на които 
са разгледани въпроси за развитие на образованието, културата и 
социалната сфера, както и  молби на граждани за отпускане на 
еднократна финансова помощ  и предложения за отпускане на 
персонални пенсии.  
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Уважаеми общински съветници,  

Приемствеността в местното самоуправление е критерий на 
зрялост и управленска култура. Да бъдем с високо чувство на 
отговорност за утвърждаване и развитие на местното самоуправление и 
гражданското общество. Да се обединим около прозрачност на властта и 
засилена социална отговорност за повишаване качеството на живота на 
жителите на общината. 

Ако прилагаме положителния опит на страните от Европейската 
общност в местното самоуправление и като се опираме най-вече на 
идеите на младите хора вярвам, че ще оправдаем гласуваното ни 
доверие и ще постигнем добри успехи.  

А нашият успех е успех за гражданите на община Крушари! 

Предвид гореизложеното, както и наоснование чл.27, ал.6 от 
ЗМСМА, 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 постоянни комисии за  второто 
шестмесечие на 2010 година. 

 

 

 

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/                                                                             
Председател наОбщински съвет 

   
 


