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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С. КРУШАРИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Илхан Юсеин Мюстеджеб -  Председател на Общински съвет Крушари

ОТНОСНО: Приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и 
неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12. 2018 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 01.07.2018 г. до 31.12. 
2018 г., който е приложен към докладната записка.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Крушари, на основание 
чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА да обсъди и приеме следното:

Р Е Ш Е Н И Е

1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Общински 
съвет Крушари и неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12. 2018 г.
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О Т Ч Е Т

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  КРУШАРИ 
И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2018 г. -  31.12.2018 г.

Уважаеми общински съветници,
Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 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 2018 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. 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 информационните табла в общината и кметствата и на интернет страницата на 
общината.

В заседанията вземат участие кметът на общината, кметският екип, 
кметовете на кметства, кметските наместници, вносителите на материали.

За периода м.07.2018 год. до м. 12.2018 г. са проведени 7 заседания на 

Общински съвет, от които 2 извънредни. Разгледани са 50 предложения и докладни 

записки от председателя на Общинския съвет, кмета, зам.кмета и специалисти на 

общината и председатели на постоянни комисии, като са приети 50 решения.

Председателският съвет е провел 5 заседания, на които е определил 
проекта за дневния ред на заседанията на Общинския съвет.
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Постоянните комисии на Общинския съвет работят съобразно изискванията 
на Глава пета от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Постоянните комисии на Общинския съвет през периода юли-декември 2018 
година проведоха 17 заседания, както следва:

ПК„ Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, 
законност,обществен ред, контрол и общинска собственост” - 5 заседания ;

ПК „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване, търговия, 
услуги и туризъм” -  5 заседания;

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

Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ по чл.72, ал.1,т.З от ЗПКОНПИ -  2 
заседания.

Приетите от общинския съвет решения са в 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 относителният дял на решенията за 

управление и разпореждане с общинската собственост, финансите и бюджета на 

общината, както и в съответствие с променящата се нормативна уредба - 

актуализация на правиника и наредбите приети от Общинския съвет.

Заседанията на Общинския съвет протичат в делова работна обстановка, 
което се дължи най-вече на факта, че в постоянните комисии се извършава 
огромната работа по обсъждане на докладните записки и приемането на становища 
по тях.

Приетите решения и протоколи от заседанията своевременно се изпращат 
на областния управител, в Районна прокуратура Добрич и на кмета на общината в 
предвидения от закона срок. Всички решения се обявяват в интернет страницата на 
общината, както и на информационните табла в общината и кметствата.

Съгласно чл.ЗЗ, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл.90 ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, общинските съветници имат право 

да отправят питания до Кмета на Общината.

Общо за отчетния период общинските съветници са отправили едно питане, 

като за него е получен своевременен отговор.

За отчетния период Областният управител е упражнил правата си по чл.45, 

ал.4 от ЗМСМА и е върнал за ново обсъждане 1 решение:

• Решение № 14/113 по протокол № 14 от 13.12.2018 година.
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Финансовите разходи на Общински съвет -  Крушари 2018 година са, както

следва:

Вид разход, Бюджет Отчет за % на
2018 год. 2018 г. изпълн.

Заплати на перс.по служ. и тр.правоотношение 64680 64219 99.29

Осигурителни вноски от работодателя за ДОО 7700 7622 98.99
Осигурителни вноски от работодателя за ЗОВ 3100 3068 98.97
Вноски от работодателя за доп.задълж осигур. 1910 1594 83.46
Материали 1460 1007 68.97
Разходи за външни услуги 12100 10237 84.60

Командировки в страната 2000 1680 84.00

Други разходи 8200 7057 86.06
Всичко 101150 96484 95.39

В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящия отчет за 

сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската 

администрация, а така също и на гражданите на Община Крушари.

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.

ИЛХАН МЮСТЕД
Председател на рушари
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