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ДО 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
с. КРУШАРИ 
 
 
 
                                         О Т Ч Е Т   
                                                                                                                                                       

ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 
ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2009 ГОДИНА  

 
 

                    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
  
         Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който определя 
политиката за развитие на общината. Неговата работа се свежда до това да решава 
самостоятелно всички въпроси от местно значение в интерес на местната общност, 
съобразно предоставената му от закона компетентност. 
 
        През първото шестмесечие на 2009 година  Общинският съвет  проведе  8 
заседания, от които 6 редовни и  2  извънредни. Няма отложени или провалени 
заседания, което доказва голямата отговорност на всички общински съветници и 
значението, което те отдават на настоящото си поприще. В тази връзка липсват 
безпричинни отсъствия от заседанията  както на комисиите, така и  от заседанията на 
съвета . 
 
          Практиката показва, че актовете, които Общинския съвет  най-често приема на 
своите заседания са решения. Съгласно Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  с решения се уреждат отношения в сферата на финансите, 
икономиката, културата, образованието, местните данъци и  такси, придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, изменение  на устройствени 
планове   за територията на общината, численост и структура на общинска 
администрация. Общинският съвет е приел  74 решения през първото шестмесечие на 
2009 година. 
 
         Ако степенуваме решенията по важност, бихме ги подредили по следния ред:. 
 
         1. Решения, свързани с  приемане на нови  и  изменение на действащи 
подзаконови нормативни актове- програми, правилници, наредби:  
 
         Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община 
Крушари . 
         Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Крушари. 



2 
 

         Наредба за реда за придобиване на право на собственост и ограничени вещни 
права, за предоставяне за управление, под наем и разпореждане с имоти и вещи – 
собственост на община Крушари 
         Наредба за предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж. 
         Наредба за символите, почетните знаци и звания на община Крушари. 
 
         Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общи нската администрация. 
 
         Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2008-2011 година.
 
         Програма за управление  и разпореждане с имоти  общинската собственост  за 
2009 година. 
         Етичен кодекс на общинските съветници. 
 
         2. Решения, свързани с приемане и актуализация на бюджета са Решение 4/22 за 
приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2008 година,  Решение  4/23 за 
разпределението на преходния остатък от 2008 година, Решение 4/24 с което се  приема 
бюджета за  2009 година.  
 
         3. Решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по 
ЗОС. Приети са 11 решения за  продажба, замяна, отдаване под наем и предоставяне 
право за безвъзмездно ползване на имоти общинска собственост. 
 
         4. Решения за кандидатстване на общината с  проекти по програмите на 
Европейския съюз. 
          Приети са  5 решения за кандидатстване на общината по следните проекти:          -
„Трангранично сътрудничество Румъния-България, риоритетна ос 2 – Екология; 
- „Красива България” – изграждане на платформен асансьор и ремонт на кухненски блок 
в ДДУИ с. Крушари; 
- „Рехабилитация на водопроводно  мрежа с. Крушари , изграждане на канализационна 
мрежа  за отпадни води и пречиствателно съоръжение”; 
-  „Създаване на посетителски център „Добруджански край” в община Крушари; 
- „Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в община 
Крушари”. 
 
         5. Структурно-организационни решения по  избора на постоянни и временни 
комисии  на съвета  и за  одобрява общата численост и структурата на общинската 
администрация: 
 
          Съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси беше 
сформирана  Комисия за установяване на конфликт на интереси . 
 
           Във връзка с неправомерното  разораване  на мери и пасища в общината  беше
избрана  Временна комисия за проверка на мерите и пасищата, която извърши проверки 
и внесе отчет в Общинския съвет. 
 
         Голяма част от решенията на Общинския съвет за отчетния период  са изпълнени 
или са в процес на изпълнение. 
  
         Актовете на ОбС подлежат на административен  контрол, който се осъществява от 
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Областния управител. Съгласно чл. 45 ал. 4 от ЗМСМА   Областният управител  може 
да върне  незаконосъобразните актове за ново обсъждане в Общинския съвет или да  ги 
оспорва пред съответния административен съд. Контролът, който упражнява 
Областният управител по отношение на незаконосъобразните решения на ОбС има за 
резултат само спирането на тяхното действие. 
         
          През първото шестмесечие на 2009 година имаме върнати за ново обсъждане 4 
решения на Общинския съвет, касаещи приемането на  Програма за управление на 
общинската собственост  за 2009 година, определяне размера на таксата за битови 
отпадъци и продажбата на  имот „дворно място” с. Огняново. 
 
         Подготовката и представянето на материалите от страна  на общинската 
администрация  се извършва редовно и при спазване на сроковете съгласно 
Правилника за работа на ОбС. 
         
         Постоянните комисии на своите заседания разглеждаха предоставените 
материали, като приемаха становища съобразно характера на предложенията. 
          
         Постоянните комисии са провели заседания както следва : 
 
         „Бюджет, финанси, икономика, данъчна политика,селско 
стопанство,законност,обществен ред,контрол и общинска собственост”  - 7. 
 
       „ Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа,околна среда и благоустрояване, търговия, услуги 
и туризъм” – 5. 
 
       „ Образование, култура, спорт,младежки дейности, здравеопазване, социална 
политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” – 6. 
 
        От  02.02.2009  до 16.04.2009 година бяха  организирани приемни  по населени 
места  на Председателя на Общинския съвет и общински съветници с   граждани на 
общината. На тях  гражданите  запознаха  общинските съветници с проблемите, които ги 
вълнуват.                       
 
        Аз няма да давам оценка за работата на Общинския съвет,  но смятам, че се  
движим  в правилната посока за развитие на общината. Надявам се, че работата на 
Общинския съвет ще бъде оценена обективно от гражданите на общината.  

Предвид гореизложеното на основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА, предлагам 
Общински съвет  следното 

                                                                                                                                      ПРОЕКТ!
     Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 1.  Общинският съвет с. Крушари  приема Отчет за дейността на Общинския 
съвет – Крушари и неговите комисии за  второто шестмесечие на 2009 година .  
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ                                                                                                 
Председател на ОбС 
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