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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 първото шестмесечие на 2010 година 
 
                                Уважаеми дами и господа общински съветници,  
 
            В изпълнение разпоредбите на Закона предлагам на Вашето внимание 
настоящия отчет . 

Общинският съвет-Крушари, като орган на местното самоуправление, 
функциониращ в демократична държава, работи в условията на прозрачност и 
публичност при вземането и изпълнението на решенията си.   

За първото шестмесечие на  2010 г. Общински съвет-Крушари е провел 7  
заседания, от които 1 извънредно. На тези заседания са приети 75 решения. 

  Общинският съвет-Крушари продължава да изпълнява функциите си на 
представителен и ръководен орган, повишавайки още повече отговорността си 
пред гражданите, развивайки се като демократична структура и увеличава 
способността си да взема още по-ефективни решения. 

Едно от достойнствата на Общински съвет е, че той е отворен и реагира 
бързо и адекватно на проблемите.  За отчетния период има само 6  решения на 
Общинския съвет, които са върнати от Областния управител за ново разглеждане, 
което действително е една добра индикация за цялостната ни дейност до 
настоящия момент.                                                                                                                            

През отчетния период, поради отсъствие на общински съветници, не са 
отложени и не са провалени заседанията на ОбС или на постоянни комисии.  

Заседанията на Общинския съвет се насрочват след обсъждане на проекта 
за дневен ред   от  Председателският съвет.                                                                             

 



Всички материали за заседанията на Общинския съвет са представени на 
общинските съветници в определения срок. Протоколите от заседанията, 
решенията и материалите към тях се изпращат в 7-дневен срок на Областния 
управител, в същия срок се изпращат на  кмета на общината за изпълнение. 

По-важните решения, които Общински съвет – Крушари прие през периода 
са: 

1.Приемане отчета за изпълнение бюджета на общината за 2009 година и 
бюджета за 2010 година. 

          2. Актуализация на нормативната база – приети бяха  изменения в Наредба 
№ 5  по предоставяне на услуги от домашен социален патронаж в община 
Крушари, Наредба № 8  за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост, Наредба № 11  за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Крушари и Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Крушари. 

    3. Разпореждане с общинска собственост – продажба на имоти и движими 
вещи, отдаване под наем на част от имоти - публична общинска собственост, 
отдаване под наем на земите от ОПФ; безвъзмездно право на ползване на 
земеделска земя, отстъпване право на строеж и др.  

    4. Приемане на програми, стратегии и анализи – през отчетния период бяха 
приети: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска 
собственост за 2010 година, Годишна програма за изграждането, ремонта  и 
поддържането на общинските пътища, Стратегия за развитие системата на 
образованието на територията на община Крушари за периода 2010-2015 година, 
Дългосрочна стратегия за адаптиране на най-добри практики в сферата на 
туризма в общините Крушари и Тервел/България/ и Ефкарпия /Гърция/ и Анализ 
на ситуацията и оценка на потребностите в община Крушари в областта на 
социалните услуги. 

На заседанията на Общинския съвет бяха приети отчети за дейността на ОбС 
и неговите комисии  и изпълнение на решенията през второто шестмесечие на 
2009 година, за дейността на МКБППМН, за изпълнение на Плана за действие по 
изпълнение на Общинската програма за закрила на детето и за дейността на ФК 
„Заря-2006”.                                                                                                                                         

Общинският съвет разгледа информациии във връзка с административното 
обслужване, пожарната безопасност, обществения ред и борбата с престъпността, 
състоянието на В и К мрежата, ДДУИ, дейността на пенсионерските клубове, 
работата на общината при  зимни условия, хигиенизирането и поддържане на 
чистотата на населените  места.   
          Общинският съвет продължава да изпълнява в срок задълженията си за 
оповестяване пред гражданите на общината  решенията, които са приети.  
Практика е вече публичното оповестяване на актовете на ОбС чрез 
информационни табла в населените места и чрез интернет страницата на община 
Крушари.                                            



Заседания се провеждат ежемесечно, при една добра съгласуваност между 
работните  структури–Председателски съвет, постоянни комисии и общинска 
администрация. 

          Дейността на Постоянните комисии е отговорна и ефективна, все по-
професионална и компетентна.Тя е насочена да подпомага Общинския съвет в 
решаването на местните проблеми свързани с икономиката, управлението на 
общинската собственост, културата и много други въпроси от местно значение. 
Заседанията на ПК са съобразени с дневния ред на заседанията на Общинския 
съвет. На заседанията на ПК присъстват служители от общинска администрация и 
юрист. 
 
           Работа на Постоянните комисии към ОбС-Крушари за първото шестмесечие 
на 2010 година: 

1. ПК по  Бюджет, финанси, данъчна политика,икономика, селско 
стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост с  
председател на комисията Видин Каракашев е  провела са 7 заседания, на които  
се разглеждат и дебатират всички проекти за решения и  със своите становища 
допълват  или дават нови предложения. Тук най-подробно се разглеждат 
бюджета, актуализациите на бюджета,   състоянието и разпореждането с   
общинската собственост.  

2. ПК по Международно сътрудничество и  европейски програми, 
устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и 
благоустрояване, търговия, услуги и туризъм с председател Пламен Стоилов 
е провела 4  заседания, на които  подробно разглеждаха въпроси свързани с 
устройството на територията, пътната и В и К  мрежа,поддържане  чистотата в 
населените места.  

3. ПК по Образование, култура,спорт,младежки дейности, 
здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и 
етнически въпроси  с председател Нуртен Мехмедова  е  провела 5 заседания, 
на които са разгледани въпроси за развитие на образованието и културата. 
Особено болезнени бяха дебатите за закриването на детските градини в селата 
Загорци, Северци, Абрит и Ефр. Бакалово. 
           Заседанията на ОбС-Крушари преминаваха при висок кворум. Отсъствията 
от заседанията на някои съветници са по уважителни причини /служебна 
ангажираност, заболяване и др./, като предварително Председателят на 
общинския съвет се уведомяваше за отсъствието писмено. 
           Поради всичко това считам, че е доста добра оценката за качествената 
работа на ОбС-Крушари от гледна точка на по-добра организираност, по-добра 
подготовка, по-добро съгласуване на взетите решения. Всеки от нас вложи много 
усърдие, инициативност и положителна енергия, за да реализираме заедно силно 
местно самоуправление.  
           Моите лични наблюдения ми дават възможност да споделя мнението си, че 
този Общински съвет работи отговорно, натоварено и съпричастно към 
проблемите на общината. Искрено се надявам този подход да продължи до края 
на мандата. 
 
            Предвид гореизложеното, както и на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, 
предлагам Общински съвет-Крушари да приеме следното 



                                                                                                                                                       
ПРОЕКТ! 

 
                                                     Р Е Ш Е Н И Е: 

 
               1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Крушари и неговите 
постоянни комисии за първото шестмесечие на 2010 година. 

 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ: /П/ 
Председател на ОбС 

 


