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ДО  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ                                                                                                                           

С. КРУШАРИ 

           О Т Ч Е Т 

                от 

                 Петранка Янкова Кръстева – Председател             

на Общински съвет -Крушари 

ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет- Крушари и на неговите комисии през 

първото шестмесечие на 2014 год. 

 

    УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

              През отчетния период 01.01.2014г.-30.06.2014г в Общинския съвет   бяха 

организирани, оповестени и проведени шест редовни  и две извънредни  заседания. 

На заседанията на ПК присъства Кмета на общината, а при необходимост 

представители на общинска администрация. Общият брой докладни записки, 

разгледани от ОбС  Крушари по време на заседанията е 92. Общият брой на 

взетите решения през първото  шестмесечие на 2014 год. е 91. В дневния ред бяха 

включени две докладни записка за отмяна на взети решения № 4/32 и 4/33 от  

26.02.2014г. също така  бяха включени пет докладни записки  за ново обсъждане на 

върнати от областния управител  решения № 2/21 от 12.02.2014г;;6/70 от 

30.05.2014г,4/34 от 27.03.2014г,4/35 от 27.03.2014г,2/20 от 12.02.2014г. 

 В таблицата е посочена статистика за всяко заседание.  

№ дата  на 
провеждане   
на заседанията   
на ОбС 
Крушари 

кворум брой     
докладни 
записки, 
включени    
в дневния   
ред   
нзаседани
ята 

брой 
взети 
положи-  
телни 
реше-
ния 

брой не       
приети  
проекти     
за 
решения 

брой  
отпадна-
ли за 
разглеж- 
дане 
докладни 
записки 

Брой 
отме-
нени 
реше-
ния 

Брой 
отмен
ени и 
приети 
реше-
ния 

1. 31.01.2014 год. 13 16 16 - -    - 

2. 12.02.2013 год. 11     5     5 - -  -  - 

3. 26.02.2013 год. 12   12   10 - -   -  2 
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4. 27.03.2013 год. 12    27    24 -  1      2 

5. 24.04.2013 год. 12  15    12 - -   -  3 

6. 19.05.2013 год. 13      1      1 - -   -   - 

7.  02.06.2014 год 11      2      2         
8.  26.06.2014 год 12    14    14 - -       
      92    84  1      7 
 
 

Проведени заседания на ПК на ОбС Крушари за периода 01.01.2014 г. до 
30.06.2014 г. 

Общият брой проведени заседания на трите  постоянни комисии  на  ОбС - 
Крушари за първото  шестмесечие на 2014 год. е двадесет и три. В трите таблици е 
посочена статистика за всяко заседание на ПК. Отразени са проведените заседания 
на ПК, броя на разгледаните докладни записки и направените 
предложения.Активността на общинските съветници,като присъствие и участие най –
пълно може да бъде проследена при дейността на работните органи на ОбС-
постоянните комисии. Най общо дейността на ПК през първото полугодие на 2014г са 
представени в следните таблици. 

1. ПК "Бюджет и финанси,данъчна политика,селско-
стопанство,законност,обществен ред,контрол и общинска собственост”  

№ дата кворум брой 
разгледа
ни 
докладн
и 
записки 

становища на ПК                         
Отме-  
нени 
                  
предл
ожени
я                         

 
 

 
 

 
 

 
 

приема не 
приема 

Отменени и  
приети 
 ни     

 
 

1. 28.01.2014 г. 4    10      10    - 
2. 07.02.2014 г. 4      3        3 -   

3. 21.02.2014 г. 4    10      10       

4. 26.02.2014 г. 5      3        1 -  2  

5. 24.03.2014 г. 4    14      11 1  2                   

6. 27.03.2014 г. 4      1        1 -   

7. 17.04.2014 г. 4    13      10   3  

8. 19.05.2014 г. 4      1        1      

9. 02.06.2014 г. 3      2        2    

10. 23.06.2014 г. 4      6        6    

      63      55 1   7    

2. ПК "Международно сътрудничество и европейски програми,устройство 
на територията,пътна и селищна мрежа,екология и 
благоустрояване,търговия,услуги и туризъм"  

№ дата кворум брой 
разгле- 
дани 
докладн
и 
записки 

становища на ПК  Отменя и 
приема 

 
 

 
 

 
 

 
 

приема не приема отменени  
 

1. 28.01.2014г 
г. 

3 7   7 - - - 

2. 07.02.2014г 4   3   3 - - - 

3. 21.02.2014г  4   2   2 - - - 
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4. 26.02.2014г 4   1   - - 1 

5. 24.03.2014г 
г. 

4 10 10 - - - 

6. 23.06.2014г 3   7    7    

           

   30  29   1 

3. ПК "Образование, култура,спорт, младежки дейности, 

здравеопазване,социална политика,вероизповедания,демографски и 

етнически въпроси”                                                                                         

№ дата кворум брой 
разгледани 
докладни 
записки 

становища на ПК Отменя и 
приема 

 
 

 
 

 
 

 
 

приема не 
приема 

отменени  
 

1. 28.01.2014 г. 5  3   3 - - - 
2. 07.02.2014 г. 4  3   3 - - - 

3. 21.02.2014 г. 5  4   4 - - - 

4. 26.02.2014 г. 4  1   - - 1 

5. 24.03.2014г 5  3    3 - - - 

6. 17.04.2014г 5  2    1 1 - - 

7. 23.06.2014г 5  1    1     

   17  15 1  1 
 

Редовно  в заседанията вземат участие  кметът на общината,кметският 

екип,кметовете на кметства,кметските наместници,вносителите на материали,което 

създава условия внесените въпроси да се обсъждат отговорно и открито. 

І. Приети   стратегии, програми, планове,отчети,информации, решения за 

кандидатстване с проекти, участие в сдружения: 

- Приемане  Наредба  за  условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Крушари.  

-Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване 

на незаконни строежи от четвърта,пета и шеста категория или на части от тях на 

територията на община Крушари. 

. Изменение и допълнение в Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Крушари 

- Изменение и допълнение  в  Правилника за организацията и дейността на ОбС 

с.Крушари,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администраци 

            - Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на 

община Крушари за периода 2014-2020г. 

- Приемане на Програма за опазване на околната среда за периода 2014-2017г 



 

 

 

4 

- Приемане на средно срочна бюджетна прогноза за местните дейности в 

общината за периода 2015-2017г 

- Приема годишния доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план 

за развитие 2007-2013г период на отчитане 2013г и приемане на общински План за 

развитие на община Крушари за периода 2014-2020г 

 - Приема разпределението на преходния остатък от 2013г в размер на 491238лв 

 - Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2013г 

 - Приема бюджета на община Крушари за 2014г 

 - Отчет  относно дейността на ОбС и неговите комисии за ІІ –то шестмесечие 
на 2013г. 

 - Отчет за дейността на кметовете и кметските наместници за 2013г 

 - Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето и Плана за 
действие по програмата за 2013 и приемане Общинска програма за закрила на 
детето за 2014г 

  - Отчет за дейността на футболния клуб през 2013г 

 -  Отчет за изпълнение решенията на ОбС за ІІ-то шестмесечие на 2013г. 

 - Отчет за разходваните средства за командировки от кмета на Общината и 
председателя на ОбС за  четвъртото тримесечие на 2013. и първото шестмесечие на 
2014г 

 - Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на общината 

  - Отчет за изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги за 2013г 
и приемане Годишен план за развитие на социалните услуги за 2014г 

  - Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на общината 
за 2013г 

  - Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите- общинска собственост за 2013г и приемане на Годишна 
програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014г                                                               

  - Проект – „Подобряване на материалната база на домашен социален 
патронаж чрез   закупуване на един автомобил за разнос на готова храна в с. 
Крушари и селата „с приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2007-
2013г на община Крушари. 

  - Проект „изграждане на два туристически информационни центъра в селата 
Крушари и коритен” 

  - Проект „подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на 
отоплителна,озвучителна,осветителна,видеотехника и сценични завеси за нуждите 
на трите читалища – Крушари,Телериг и Дяково” 

  - Проект „ Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ 
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„Светлина-1945” с.Полк.Дяково” с приоритетите на Общинския план за развитие за 
периода 2007-2013г на община Крушари. 

  - Проект „ Изграждане на система за соларно улично осветление в 9 
населени места в община Крушари” 

  -  Приемане за одобряване на проекти за ПУП-ПЗ в землищата на селата 
Загорци, и Лозенец за промяна на предназначението им от земеделски имоти „нива” 
в имоти  за „ветроенергиен парк” 

  - ОбС  дава съгласие община Крушари да кандидатства пред Агенция за 
социално подпомагане с проект „ Защитено жилище – Крушари” по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ Да не  изоставяме нито 
едно дете”” 

             - Информация относно проведените мероприятия за хигиенизиране и 
подържане на населените места в общината 

             -  Информация относно дейността на пенсионерските клубове в общината за 
2013г 

  -  Информация относно нивото на изпълнение на проекти на община 
Крушари 

 -   Информация за пожарната безопасност на територията на общината 

 -   Информация за  състоянието на В и  К мрежата в района                                                                                                          

 -  Информация за състоянието на административното обслужване в община 
Крушари за 2013г 

 -  Информация за  учебно възпитателната работа в училищата на община 
Крушари за първия учебен срок на учебната 2013/2014г 

 -  Информация за работата на общината при зимни 
условия,снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и 
улиците в населените места 

ІІ. Техническо обслужване 

Техническото обслужване на ОбС и неговите комисии,както преди,така и през 
периода обхващащ настоящия отчет е коректно и на добро ниво.Държа да 
отбележа,че за периода януари-юли 2014г. канцеларията на ОбС не допусна 
закъснение при предоставянето на материалите на общинските съветници  за 
съответните заседания. Гражданите са своевременно уведомявани както за графика 
на заседанията на комисиите и на ОбС,така и за съдържанието на включените в 
дневния ред материали.Редовно се публикуват  в сайта на общината материали  
свързани с дейността   на ОбС. След всяко заседание на ОбС се изпращат в 
Районна прокуратура гр. Добрич решенията касаещи разпоредителни сделки с 
общинска собственост. 

III. Оценка  за работата на общинските съветници и на взаимодействието 
с общинската администрация.                                                                                          

    Основно задължение на общинските съветници е участие в работата на 
ОбС и на неговите комисии,поддържане на постоянна връзка с гражданите и 
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разясняване на взетите решения,контакти с общинската администрация по проверка 
и решаване на проблеми от значение за местната общност. Отчетният период от 
мандата на ОбС се отличава с дисциплинираност и активност на повечето от 
общинските съветници.Активно участие при срещите с гражданите взеха общинските 
съветници - Боян Петров.Нуртен Мехмедова,Нурхаят Изет,Гюлтен Арун,Видин 
Каракашев.Тъй като и през второто полугодие на  годината ще продължи 
наложената практика за среща на общинските съветници с гражданите за 
изслушване на техни проблеми и за разясняване на взетите решения,искрено се 
надявам,че през второто полугодие на 2014г  и другите общински съветници ще 
бъдат по активни. Работата на общинските съветници е в пряка обвързаност и 
зависимост от структурите на общинската администрация. По голямата част от 
докладните записки,които се отличават с качественост и прецизност,се изготвят от 
администрацията.Практика е    преди внасянето им за разглеждане да се провеждат 
взаимни срещи и консултации с оглед уточняване на спорни текстове и правни 
обосновки. 

IV. Политика на сътрудничество и проучване опита на други общински 
съвети 

Установяването на професионални контакти и обмяната на опит със сродни 
институции на територията на страната стана традиция с доказан полезен 
ефект,където ОбС-Крушари  направи с община Априлци през  2012г и с община Лъки 
през 2013г. и през м. юни 2014г  с община Девин.ОбС активно участва в работата на 
НСОРБ и НАПОС.                                                                                         

V.Отсъствия на общинските съветници от заседания на ОбС-Крушари и 

от заседания на ПК за  първото  шестмесечие на 2014 год. 

а/ Отсъствия от заседания на Общински съвет Крушари 

          - Пламен Стоилов Игнатов – 26.06.2014г,  

                    - Татяна Георгиева  Жендова- 31.01.2014г ; 19.05.2014г ; 02.06.2014г                                                                                        

                    - Видин Фиданов Каракашев - 02.06.2014г 

                    - Младен Колев Иванов – 31.01.2014г 

                    - Иван Илиев Йорданов – 12.02.2014г ; 02.06.2014г 

                    - Николай  Георгиев Петров – 26.02.2014г ;19.05.2014г 

                    - Нурхаят Нюфел Изет – 27.03.2014г ; 02.06.2014г 

                    - Нуртен Февзитова Мехмедова – 02.06.2014г 

                    - Боян Петров Петров – 02.06.2014г

б/ Отсъствия от заседания на ПК: 

- Видин Фиданов Каракашев –  17.04.2014г; 02.06.2014г 

- Николай Георгиев Петров – 26.02.2014г 

- Татяна Георгиева Жендова – 28.01.2014г ; 07.02.2014г ;21.02.2014г ;24.03.2014г ; 
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19.05.2014г ; 23.06.2014г. 

-  Злати Стоянов Киров – 07.02.2014г 

- Младен Иванов Колев – 28.01.2014г. 

-  Пламен Стоилов Игнатов – 26.02.2014г. ; 23.06.2014г 

-  Нурхаят Нюфел Изет  - 27.03.2014г ; 02.06.2014г 

                Отчетът има за цел да осведоми гражданите за работата на избрания от тях 

Общински съвет,да им помогне при формиране на преценката им за него,както и да им даде 

възможност за препоръки,с които ще се съобразим.В заключение  искам да отбележа,че 

добрата комуникация между ОбС и общинска администрация е важен гарант за решаване 

проблемите на Общината.Желая и в бъдещата ни съвместна работа да няма проблеми,да си 

взаимодействаме коректно,за да сме полезни на гражданите на  община Крушари. 

                                                                                   

                На основание чл. 27 ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, предлагам на Общинския съвет следния   

             ПРОЕКТ ! 

Р Е Ш Е Н И Е :  

1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за дейността на Общински съвет- 

Крушари и на неговите комисии през първото шестмесечие на 2014 година. 

 

 

 

 

ПЕТРАНКА  ЯНКОВА: /П/                                                                                                                  

Председател на ОбС



 

 

 

8 

 


