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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С. КРУШАРИ 

  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

  

     от Видин Фиданов Каракашев–Председател на Общински съвет Крушари 

 

ОТНОСНО:Приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и 

неговите комисии за периода от  01.07.2020 г. до  31.12.2020 г. 

  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

 

С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общинския 

съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския 

съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се 

разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет.  

С тази докладна записка представям на вашето внимание отчет за дейността 

на Общински съвет Крушари и неговите комисии периода от  01.07.2020 г. до  31.12. 

2020 г., който е приложен към докладната записка.  

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Крушари да обсъди и  приеме  

следното:         

                                                                                                                    ПРОЕКТ!                                                                                                                                                                    

Р Е Ш Е Н И Е 

   

 На основание  чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  Общински съвет  с. Крушари  приема отчета за дейността на 

Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от   01.07.2020 г. до  31.12. 

2020 г. 

 

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/ 

Председател на Общински съвет Крушари 

 

 

  

http://www.krushari.bg/
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                                                             О Т Ч Е Т 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2020 Г. – 31.12.2020 Г.  

 
   

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА председателя на Общинския съвет изготвя и 
внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите 
комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на 
общината по ред, определен в Правилника за организация и дейността на Общинския 
съвет. 
           Общинският съвет през второто шестмесечие на 2020 година осъществяваше 
дейността си на основание изискванията на Закона за местното самоуправление и  
местната администрация, Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация  и другите нормативни документи, свързани с управлението и 
развитието на общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите на 
хората, живеещи в населените места на нейната територия. 
 Заседанията на Общински съвет Крушари са открити и се насрочват след 
обсъждане на проекта за дневен ред от Председателския съвет. За всяко заседание 
се изпраща покана до кмета на общината, кметовете на кметства и кметските 
наместници.    
     Обявления за предстоящите заседания с проекта за дневен ред се обявяват  на 
интернет страницата на общината и на информационните табла в общината и 
кметствата.  

В условията на извънредно положение, предизвикано от пандемията от COVID–
19 Общинският съвет продължи да работи, спазвайки всички санитарно-хигиенни и 
противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението му. 

Присъствието на общинските съветници през второто полугодие на 2020 г. е 
следното: за проведените заседания на Общинския съвет  са регистрирани 7 броя са 
отсъствията по уважителни причини. Прави впечатление отговорността на 
общинските съветници към техните задължения и стремежа да не се отсъства от 
заседанията 

За периода от м.юли  до м.декември 2020 г. са проведени  6 заседания на 
Общински съвет, от които 1 извънредно.  

На проведените заседания бяха обсъдени въпросите, залегнали за периода от 
01.07.2020 година до 31.12.2020 година в приетия Годишен план за работа на 
Общинския съвет. 

Разгледани са 62 предложения и докладни записки от Председателя на 
Общинския съвет, Кмета и  зам.кметовете на общината и са приети  62 решения.  

Приетите от Общинския съвет решения са според сферата на обществения 
живот и са свързани с икономическото развитие и инвестициите, градоустройство и 

 



комуникации, комунална дейност и екология, образование, социални дейности, 
здравеопазване и култура.  

Най-голям е относителния дял на решенията за управление и разпореждане с 
общинската собственост, финансите и бюджета на общината, както и актуализация на 
наредбите приети от Общинския съвет в съответствие с  променящата се нормативна 
уредба. 

Приетите решения от заседанията своевременно се изпращат на Областния 
управител  в Районна прокуратура–Добрич и кмета на общината  в предвидения от 
закона срок. Преписи от приетите решения се дават и на заинтересованите лица. 
Всички решения се обявяват в интернет страницата на общината,  както и на 
информационните табла в сградата на общината и кметствата. 
       От страна на Кмета на общината няма обжалвани решения на Общинския 
съвет. 
       През разглеждания период няма върнато решение на Общински съвет Крушари 
от Областния управител в изпълнение на правомощията му по чл. 32, ал. 2 от Закона  
за администрацията и във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.    

Постоянните комисии към Общинския съвет през периода юли-декември 2020  
година проведоха 15 заседания, както следва: 
          ПК „ Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, 
законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” - 6  заседания; 

ПК „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване, търговия, 
услуги и туризъм” –  4  заседания; 

ПК „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, 
социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси и 
интеграция на бежанци”– 5  заседания. 

Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ няма проведени  заседания.  
На всички заседания на постоянни комисии становищата по разглежданите 

материали бяха приети с необходимия кворум. 
На заседанията на постоянните комисии присъстват представители на 

администрацията от съответния ресор. Основната дейност на Общинския съвет се 
извършва в постоянните комисии, където задълбочено и компетентно се обсъждат 
всички аспекти  на предложените проекти за решения. 
     Присъствието на общинските съветници на заседанията на постоянните 
комисии  и Общинския съвет се характеризира в значителна степен с тяхното активно 
участие в дебатите  при вземането на решенията. 
 

Финансовите разходи на Общински съвет–Крушари за  2020 г. са както следва: 
 

      ВИДОВЕ    РАЗХОДИ     Бюджет 2020 г. 

 

Отчет към 

31.12.2020 г. 

 % на 

изпълнение 

      

 

 

   

 

            

   Заплати и възнагр. на персонала  90840 86619 95,35 

               

    Осигурителни вноски ДОО 10660 9866 92,55 

               

    Здравно-осигурителни вноски   4400 4075 92,61 

 
  

 

Вноски за допъл.задълж.осигуряване  2550 2378 93,25 

               

    Материали в т.ч.           1500 1355 90,33 

 



лева  

  Офис шкаф                          250     

    Канцеларски                          632       

   Тетрадки прот.подвързия                            75       

 

 

Щори,гардероб 398 

    

  Външни услуги   в т.ч. 

         

лева  13013 11502 88,39 

                 

   Телефони                                778       

   Такса семинар                        1072       

   Такса Лаптоп                         3788       

   Хонорар юрист                        5500       

 

 

Ремонт стая пред.ОбС 364 

        Командировки      1138 897 78,82 

 
           Други разходи за СБКО- цветя  100 96 96,00 

     Представителни разходи  4149 4149 100,00 

     Такса за правна услуга    500 500 100.00 

                 

   ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2020 год. 128850 121437 95,25 

                 

             

С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата работа на Общинския съвет 

през отчетния период. 

Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим 

нашата работа за развитието на община Крушари. 

 

 

 

 

 

 

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/ 
Председател на Общински съвет Крушари 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


