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   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
   КРУШАРИ  
 
                                                 О  Т  Ч  Е  Т 
 
         От Петранка Янкова Кръстева – председател на Общински съвет Крушари 
 
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет Крушари и на неговите комисии 
през първото шестмесечие на 2012 година 
 
                                       
                               
 
                                  Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 
           Настоящият първи отчет за дейността на Общинския съвет Крушари и неговите 
комисии за периода от 01.01.2012 – 30.06.2012г е изготвен в изпълнение на чл.27 ал6 
според изискванията на ЗМСМА и чл.18 ал.1 т.16 от  Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 
           Своята дейност ОбС Крушари осъществява на основание изискванията на Закона 
за местното самоуправление и местната администрация,Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и другите нормативни документи,свързани с управлението и развитието 
на общината.Съгласно нормативната уредба общинския съвет прие Правилник за 
дейността и организацията на ОбС –Крушари,който бе изготвен от временна комисия 
избрана с решение на ОбС.С приетия правилник ОбС прие да има четири постоянни 
комисии: 

- ПК „Бюджет,финанси,данъчна политика,икономика,селско 
стопанство,законност,обществен ред,контрол и общинска собственост”- която 
се състои от  пет члена с председател Боян Петров Петров 

- ПК „Образованеие,култура,спорт,младежки 
дейности,здравеопазване,социална политика,вероизповедания,демографски и 
етнически въпроси” – която се състои от пет члена с председател – Злати 
Стоянов Киров 

- ПК „ Международно сътрудничество и европейски програми,устройство на 
територията,пътна и селищна мрежа,екология и 
благоустрояване,търговия,услуги и туризъм” – която се състои от  пет члена с 
председател – Иван Илиев Йорданов 

- Комисия за установяване на конфликт на интереси” –която се състои от пет 
члена с председател Николай Георгиев Петров 

           Настоящият отчет е фактологичен,проследява последователността на проблемите 
с които  съветът се е занимавал и съдържа няколко раздела първият от които се отнася 
до: 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
През отчетния период общинския съвет е провел 6 / шест / редовни и 3 /три 
извънредни заседания.Съгласно нормативната уредба заседанията на ОбС и 
неговите комисии са   открити. Гражданите могат да присъстват като заемат  
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специално определените за тях  места.Те могат да се изказват ,да отправят 
питания,становища и предложения от компетентността на общинския съвет,кмета 
или общинската администрация,представляващи обществен интерес и да 
получават отговори по ред и начин и в срок,определени в Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Крушари.Съгласно чл.33 ал.1 т4 
от ЗМСМА и чл.110 от Правилника за организацията и дейността на 
ОбС,общинските съветници имат право да отправят питания до Кмета на 
Общината.Общо за отчетния период общинските съветници са отправили 4 броя 
питания,като всички от тях са получили своя своевременен отговор..Приетите 
актове са обявени на информационните табла в общината и кметствата,също така 
са   качени на интернет страницата на общината.За всеки от тях е отправена 
покана с обявен проект за дневен ред.Всички заседания проведени през периода са 
свикани от Председателя на ОбС,съгласно правомощията му дадени от ЗМСМА и    
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет.Няма отложено 
заседание поради липса на кворум или други организационни причини.Съгласно 
правомощията,дадени на ОбС,като орган на местното самоуправление,той приема 
решения,в рамките на компетенциите му..Заседанията са свикани и проведени на 
следните дати: 

                    РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ: 
- Заседание  на 06.02.2012 г – присъстват  13 съветника приети решения от 

№ 1/1 -  1/14 
- Заседание на 15.02.2012г – присъстват 12 съветника приети решения от № 

2/15 -2/24 
- Заседание на 29.05.2012г – присъстват 12 съветника приети решения  от № 

5/27 – 5/35 
- Заседание на 02.05.2012г – присъстват 12 съветника приети решения от № 

6/36 -  6/48 
- Заседание на 29.05.2012г – присъстват 13 съветника приети решения от № 

7/49 – 7/59 
- Заседание на 22.06.2012г – присъстват 13 съветника приети решения от № 

8/60 – 8/75 
ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ: 

- Заседание на 27.02.2012г – присъстват 13 съветника прието решение  с №  
      3/25 
- Заседание на 09.03.2012г – присъстват 12 съветника прието решение с №       
      4/26 
- Заседание на 27.06.2012г – присъстват 13 съветника прието решение с №  
      9/76 
Съгласно Правилника за организацията  и дейността на ОбС на заседанията на 
ПК присъстват вносителите на предложенията или техни представители и 
отговарят на въпроси от страна на членовете на комисиите,с цел изясняване 
детайлите по внесените предложения и постигане на нужната яснота. 

2. ДЕЙНОСТ НА  ПОСТОЯНИТЕ КОМИСИИ: 
Постоянните комисии към Общинския  съвет са онези структури,които са в 
основата на динамиката на цялата дейност на местния законодателен орган – ОбС 
Крушари.По време на заседание на комисиите се водят 
спорове,дискусии,сблъскват се мненията и позициите,правят се разумни. 
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компромиси,докато се стигне до общо становище с ясното съзнание,че това трябва 
да е най-правилното,най – полезното за хората,за селото  и за общината,защото за  
общинските съветници в община Крушари няма маловажни теми и 
въпроси.Общият брой  взети решения на заседания на ОбС Крушари са 76.За 
отчетния период Областният управител е упражнил правата си по чл.45,ал.4 от 
ЗМСМА  и е върнал за ново обсъждане 8 решения. И 1 върнато решение от кмета 
на общината.Които в законоустановения срок бяха разгледани на заседание на 
ОбС Крушари  8 от върнатите решения са отменени и 1 е прието с изменение на 
текста.  
         За отчетния период 04.11.2011-31.12.2011г ПК по бюджет и финанси е 
провела 1 заседания и  е разгледала 9 преписки,а за отчетния период от 01.01.2012 
– 01.07.20.2012г е провела 9 заседания и е разгледала  47 преписки. 
         За отчетния период 04.11.2011 – 31.12.2011г ПК по образование и култура е 
провела 1 заседание и е разгледала 3 преписки,а за отчетния период 01.01.2012 – 
01.07.2012г е провела 9 заседания и е разгледала 15 преписки. 
         За отчетния период 04.11.2011 – 31.12.2011г ПК по международно 
сътрудничество е провела 1 заседание и е разгледала 4 преписки,а за отчетния 
период 01.01.2012 – 01.07.2012г е провела 9 заседания и  е разгледала 24 
преписки. 
         През първото шестмесечие на 2012 година постоянните комисии и съвета 
приеха редица решения свързани с: 
     
1  Приемане на изменение  и допълнение на действащи 
подзаконови нормативни актове – наредби: 

- Размерите на местните данъци да се прилагат същите,тъй като в срок до 
31.12.2011г не са определени н години. 

- Приема изменения в наредба № 8 за реда за придобиване,управление и 
разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,като срокът  до 5 години 
се заменя  до 10 години 

- Приема следното допълнение в Наредба № 11 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
общината,като създава нов чл.22 а. 

2 Приемане на планове,програми: 
- План за работата на  ОбС – Крушари за 2012г 
- План за енергийната ефективност на община Крушари 
- Годишна програма за  развитие на читалищата за 2012г 
- Програма за управление  на община Крушари за периода 2011 -2015г 
- Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост за 2012г. 
3 Приемане и актуализация бюджета на общината: 
- Приема  уточнения годишен план на бюджета за 2011г по приходната и 

разходната част,приема разпределението  на преходния остатък от 
2011г,приема бюджета на общината за 2012г. 

- Одобрява общата численост и структурата на общинска администрация. 
4 Придобиване и управление и разпореждане с общинско 
имущество по ЗОС и ЗУТ. 
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- Удължаване срока на договор за отдаване под наем на 10.000дка 

торище,представляващ част от общински недвижим имот. 
- Удължаване срока на договор за отдаване под наем на общинска сграда в 

с.Телериг за фризьорски салон и здравна служба . 
- За учредяване на възмездно право за 10г на имот частна общинска 

собственост с начин на трайно ползване за разполагане на пчелин. 
- Дава съгласие за възмездно придобиване от страна на община Крушари на 

5773/217862 ид.части от правото на строеж за срок от 30 години в с.Стожер –
сметище/Регионално депо за отпадъци Стожер/ 

- Предоставя за безвъзмездно право на ползване,земеделска земя на ч-ще 
Коритен. 

- Дава съгласие за отдаване на земи под наем от Общинския поземлен фонд за 
2012/2013г за срок от 3 години. 

- Дава съгласие да се извърши продажба на поземлен имот частна общинска 
собственост с.Лозенец, 

- Дава съгласие за отдаване под наем на общински недвижим имот –торище 
с.Крушари 

- Дава съгласие за разрешение на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод 
- Дава съгласие  да се предоставят за възстановяване правото на собственост 

земеделска земя от Общински поземлен фонд в изпълнение на  съдебна 
решение на Величка Ганчева Христова и Иван Ганчев Славов  с решение № 
7/56 и  с решение № 8/67 на  Василка Петрова Йовева 

- Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване 
на общински недвижим имот-частна общинска собственост „Дворно място” в 
с.Северняк 

5 Кандидатстване на общината с проекти по програмите на 
Европейския съюз. 

- Проект „Красива България” – изграждане на комбинирана спортна площадка 
към ЦДГ – Крушари 

- Проект „Красива България” – ремонт на покрив и саниране на част от сграда 
на ЦДГ – Лозенец 

- Проект „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите 
на читалищата в селата Крушари,Телериг и Бакалово” 

- Проект по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси „ Помощ в 
дома” и „Подобряване на достъпа до образование и обучение” в СОУ 
„Хр.Смирненски” и ОУ”Отец Паисий” с.Лозенец 

- Проект „ Изграждане на защитено жилище в с. Крушари” 
6 Приемане на информации относно: 
- Приема информация относно учебно – възпитателната работа в училищата за 

първия учебен срок  на учебната 2011/2012. 
- Приема информация относно извършените дейности по зимната подготовка за 

сезон 2011-2012г 
- Приема информация относно пожарната безопасност на територията на 

община Крушари 
- Приема информация относно състоянието на обществения ред и борбата с 

престъпността на територията на участък –полиция-Крушари 
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- Приема информация за проведените мероприятия за хигиенизиране и 
поддържане чистота на населените места в община Крушари 

- Приема информация за състоянието на дома  за деца с умствена изостаналост 
в с. Крушари.Приема информация за дейността на пенсионерските клубове в 
община Крушари 

7 Приемане на отчети за: 
- Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община 
Крушари за 2011г 

- Отчет за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари 
за 2011г 

- Отчет за дейността на ФК „Заря – 2006” за 2010/2011г 
- Отчет за разходваните средства за командировките за първото тримесечие от 

Председателя на ОбС и Кмета на общината 
- Отчет за дейността на читалищата за 2011г 
8. Организационни 
- Да бъдат отпуснати на ГПУ – гр. Г.Тошево 400 л.дизелово гориво 
- Определя за делегат в Общото събрание на НСОРБ –Председателя на ОбС и 

Кмета на общината 
- Избира Председателя на ОбС и Кмета на общината за представители на 

Общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Добрич. 
- Избира за представител на община Крушари в Съвета на директорите на 

„МБАЛ – Добрич” АД за мандат 2011-2015 Кмета на общината 
- Дава съгласие за откриване на пенсионерски клуб в с.Полк.Дяково 
- ОбС предлага на Министерство на образованието,младежта и 

науката,ОУ”Васил Левски”с.Коритен да бъде включено в Списъка със 
защитени училища за учебната 2012/2013г. 

9. Устройство на територията 
- Одобрява проект за ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за захранване на 

фотоволтаична електрическа централа в стопански двор на с.Лозенец 
- Дава съгласие за разрешение за изработване на ПУП-ПП за реконструкция на 

път Александрия –Коритен-северняк – граница с Р.Румъния. 
 

    Уважаеми общински съветници,въпреки противоречията,които възникваха 
в процеса на работа,върнатите  незаконосъобразни решения,считам,че 
общинския съвет работи отговорно и съпричастно към проблемите на 
общината.Считам,че беше проявен стремеж с решенията си колкото се може 
по-малко да възпрепятстваме работата на общинска администрация,което да 
води към резултати в полза на жителите на общината,чиито избраници сме 
ние.нека да продължим да полагаме усилия и да подхождаме отговорно към 
задълженията си на общински съветници,за да отговорим на очакванията на 
гражданите на община Крушари за решаване  въпросите съобразно нашите 
правомощия и компетенции. 
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     След запознаване с отчета и обсъждане на дейността на ОбС и на неговите 
комисии предлагам следния проект за 
 
 
                                                                                      
 
                                 Р Е Ш Е Н И Е: 
 
     На основание  чл.27,ал.6, от ЗМСМА,Общински съвет Крушари приема 
отчета  на председателя на Общинския съвет  за дейността на съвета и 
неговите комисии за първото полугодие на 2012 година. 
 
 
 
 
 
С уважение, 
 
Петранка Янкова:/П/ 
 
Председател на ОбС Крушари 


