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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  01.01.2021 г. до  30.06.2021 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  01.01.2021 г. до  30.06. 

2021 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   01.01.2021 г. до  30.06. 

2021 г. 

 

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/ 

Председател на Общински съвет Крушари 
 

 

http://www.krushari.bg/
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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
с.КРУШАРИ 
 
 
                                                              О Т Ч Е Т 

 
за дейността на Общински съвет  с.Крушари и на неговите комисии  

за периода  01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.  
 

Уважаеми общински съветници, 
 

         Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.17, ал.2 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация ви предоставям отчет за дейността на Общински съвет и на неговите 
комисии  за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 
 

 Отчетът е отворен документ. По време на обсъжданията в постоянните 
комисии, както и на заседанието на Общинския съвет могат да бъдат направени 
изменения и допълнения.  
 

Работата на  Общински съвет Крушари през отчетния период премина под 
знака на пандемията, причинена от разпространение на заболяването COVID–19. 

  
Заседанията на Общински съвет  Крушари  и постоянните комисии към него се 

провеждаха в залата на Домашен социален патронаж при стриктно спазване 
предписанията на здравните органи за неразпространение на COVID–19 - спазване 
на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и проветряване на 
помещението.  

 

 Дейността на Общински съвет Крушари беше насочена към законосъобразно 
и целесъобразно приемане на решения в рамките на предоставената компетентност 
като орган на местно самоуправление.  
  

   За периода от 01.01.2021 г.–30.06.201 г.  бяха направени промени в състава 
на Общинския съвет, като бяха прекратени пълномощията на общинския съветник 
Здравко Христов Здравков от „Коалиция за България“ и на негово място клетва 
положи следващия в листата общински съветник Живко Алексиев Чобанов. 
 

Работата на Общинския съвет се осъществява съгласно предварително 
приетите план и график за провеждане на заседанията, като  нито едно от 
проведените заседания не е отложено поради липса на кворум или други 
организационни причини. Правилото за провеждане на заседанията през  последния 
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четвъртък  от месеца ги правят предвидими и осигурява възможност на гражданите 
да участват в работата на съвета. 

 

Заседанията на Общинския съвет се насрочват след обсъждане на проекта за 
дневен ред от Председателския съвет. Извънредните заседания по спешни и 
неотложни въпроси се свикват от председателя на Общинския съвет. 

 

 За датите на заседанията на ОбС Крушари и неговите комисии, както и за 
проекто-дневния ред гражданите на Община Крушари се уведомяват чрез Интернет 
-страницата на Общината  и  от обяви  на  информационните  табла  в  сградата на 
общинската администрация и кметствата. 
 

 Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно.   
 

Отсъствията от заседанията са по уважителни причини . 
 

В дневния ред на заседанията се включва точка ”Изказвания, питания, 
становища и предложения на граждани” в която гражданите могат да отправят 
своите въпроси, ако предварително писмено са заявили това. 

 

Общинският съвет от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. проведе общо 8  заседания 
– 6 редовни и 2 извънредни.  
 

На проведените заседания бяха обсъдени въпросите, залегнали за периода от 
01.01.2021 година до 30.06.2021 година в приетия Годишен план за работа на 
Общинския съвет, както и внесените от общинска администрация предложения. 

 

Определеният  ред в Правилника за  организацията и дейността на Общински 
съвет  Крушари, за докладване и разглеждане на внесените материали се спазва. 
 

Разгледани са 68 предложения, докладни записки, отчети   и информации от 
Председателя на Общинския съвет, общинските съветници, Кмета и  зам.кметовете 
на общината и са приети  67 решения.  

 

Неприето предложение – 1. 
 

Приетите от Общинския съвет решения са според сферата на обществения 
живот и са свързани с финансите, 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. 
 

 За отчетния период има едно върнато за ново обсъждане  от Областния 
управител на област Добрич  решение № 2/23  по Протокол № 2 от 25.02.2021 
година. 
 

         Оспорени решения на ОбС Крушари  от Кмета на Общината  няма.    
 

         Съгласно чл.22, ал.1 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на 
Кмета на Общината и на Областния управител в законовия 7-дневен срок от 
приемането им. Също така, приетите актове на Общинския съвет се изпращат и на 
Районна прокуратура Добрич  предвид на правомощията и по осъществяване на 
общ надзор за законосъобразност на административните актове. 
 
 



 Обновява се периодично  интернет страница на Община Крушари с актуална 
информация, което позволява на всички заинтересовани граждани да се 
информират своевременно за приетите от Общинския съвет  решения, наредби, 
програми и планове.   
 

Постоянните комисии към Общинския съвет през периода януари-юни 2021  
година проведоха 19 заседания, както следва: 
 

          ПК „ Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, 
законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” - 8  заседания; 
 

ПК „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване, търговия, 
услуги и туризъм” –  6  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 първото шестмесечие 
на  2021 г. са както следва: 
 

  
  

Параграфи 
Бюджет 
2021 г. 

Отчет   към 
30.06.2021г. 

% на 
изпълнение  

101 
Заплати на перс.по труд.и 
служ.правотноиения   

  
  99130 46566 46.97 

551 
Соц. осигуровки от 
работодателя за ДОО   

  
  11600 5196 44.79 

560 
Здравноосигурителни вноски 
от работодателя   

  
  4800 2147 44.73 

580 
Вноски за допълнително 
задълж.осигуряване   

  
  2800 1252 44.71 

1015 Материали в т.ч.  отчет 1000 215 21.50 

  канцеларски     215       

              

1020 Разходи за външни услуги       10232 5754 56.24 

  Телефони      238       

  Такса участие    280       

  Такса Лаптоп    1836       

  Договор юрист    3400       

1051 Командировка       1500 40 2.67 



1091 Други разходи за СБКО      1500 214 14.27 

1098 Други разходи       4268 525 12.30 

  Всичко разходи     136830 61909 45.25 

 
 

Уважаеми  общински съветници, 
 
Изминалият период  дава основание на всеки един от нас за реална преценка 

на извършеното до сега и приноса му в общия обем от работата за подобряване на 
местното самоуправление и развитието на  Община Крушари.  

 

        Оценка за нашата дейност ще бъде дадена от гражданите  и се надявам тя да е 
положителна. Нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на техните 
очаквания за просперитет, защото клетвата, която положихме е свързана с 
добруването на всички жители на Общината.  
 

         Завършвам отчета с благодарност за съвместните действия, подкрепата и 
разбирането, които получавам от колегите общински съветници, Кмета на Общината 
и неговия екип,  юриста към ОбС, институциите и гражданите на Община  Крушари. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/  
 Председател на Общински съвет Крушари 
 
 


