
 
 
 
 
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 второто 

шестмесечие на 2012 год. 

                               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

              През отчетния период 01.07.2012г.-31.12.2012г в Общинския съвет   бяха 
организирани, оповестени и проведени шест редовни  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 70. Общият брой на взетите решения през второто  шестмесечие на 2012 год. 
е 70. Има едно не прието предложение за решение по докладна записка, включена в дневния 
ред на заседанието на 27.09.2012 г. Относно предложение за изменение на наредба  № 8 за 
реда за придобиване,управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост в 
текста: 1. В чл.3 ал.3 се вписва текста:”скица от действащия ПУП или скица от Служба по 
кадастъра”. На заседанията  на ОбС Крушари, проведени на 05.09.2012 г.и 27.09.2012г. в 
дневния ред са включени две докладна записки за отмяна на взети решения № 10/86 от 
27.07.2012г. и решение № 11/99 от 05.09.2012г. Отпаднало за разглеждане е едно  проекто- 
решения по докладна записка  от заседание на 28.11.2012г. 

 В таблицата е посочена статистика за всяко заседание.  

№ дата           на 
провеждане   на 
заседанията   на  
ОбС  

кворум брой     
докладни 
записки, 
включени в 
дневния   

брой 
взети 
положите
лни 
решения 

брой не    
приети  
проекти   
за 
решения

брой  
отпаднал
и  
за 
разлеж- 

Брой 
отменени 
решения 

1. 27.07.2012 год. 13 22 22 - -  
2. 05.09.2012 год. 11     5    4 - -  1
3. 27.09.2012 год. 11   10    8 1 -  1
4. 30.10.2012 год. 13   13  13 - -  
5. 28.11.2012 год. 12   9  8 - 1  
6. 13.12.2012 год. 13   11  11 - -  
    70  66 1 1  2
 
 
 



Проведени заседания на ПК на ОбС Крушари за периода 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Общият брой проведени заседания на трите  постоянни комисии към ОбС - Крушари за 
второто  шестмесечие на 2012 год. е седемнадесет. 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. 

1. ПК "Бюджет и финанси,данъчна политика,селскостопанство,законност,обществен 
р ед,контрол и общинска собственост” 

№ дата кворум брой 
разгледа
ни 

становища на ПК                        
направени  
предложения

 
 

 
 

 
 

 
 

прием
а 

не 
приема 

отмене-  отпаднали 
 ни     

 
 

1. 23.07.2012 г. 4 14 14 - - - 
2. 30.08.2012 г. 5   3 2 - 1  
3. 21.09.2012 г. 4   6  5 - 1  
4. 26.10.2012 г. 4   5  5 - -  
5. 23.11.2012 г. 4   3  2 - -                    1  
6. 10.12.2012 г. 4   6   6 - -  

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

№ дата кворум брой 
разгле- 
дани 

становища на ПК направени 
предложения 

 
 

 
 

 
 

 
 

приема не приема не 
разгледани 

 
 

1. 23.07.2012 5 5 5 - - - 
2. 21.09.2012 3   3 3 - - - 
3. 26.10.2012 3   6 6 - - - 
4. 23.11.2012 3   2 2 - - - 
5. 10.12.2012 1   4 4 - - - 
        

3. ПК "Образование, култура,спорт, младежки дейности, 
здравеопазване,социална политика,вероизповедания,демографски и етнически 
в ъпроси” 

№ дата кворум брой 
разгледани 
докладни 

становища на ПК направени 
предложения 

 
 

 
 

 
 

 
 

приема не 
приема 

не 
разгледани 

 
 

1. 23.07.2012 г. 4 4 4 - - - 
2. 30.08.2012 г. 4 2 2 - - - 
3. 21.09.2012 г. 4 1 1 - - - 
4. 26.10.2012 г. 4 1 1 - - - 
5. 23.11.2012 г. 5 3 3 - - - 
6. 10.12.2012 г. 5 5 5 - - - 
 



ІІІ.Приети   стратегии, програми, планове,отчети,информации, решения за 
кандидатстване с проекти, участие в сдружения. 

- Годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Крушари през 
2013 год. 

- План за работата на Общински съвет с. Крушари за 2013 год. 

- Приемане на  календарен график за провеждане  заседания на Общински съвет 
с.Крушари за 2013 год. 

- Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 
на община Крушари за 2012 – 2016 год. 

- Рехабилитация на общински пътища в община  Крушари . 

- Реконструкция на стадион в с.Крушари и рехабилитация на две спортни площадки в 
СОУ – Крушари и ОУ – Лозенец. 

- Предложения -относно продажби и отдаване под наем на общински 
имоти,земеделски земи,пасища и мери. 

-  Актуализация на бюджет 2012 год.за капиталови разходи. 

-  Промяна на бюджетните кредити  на общината по бюджет 2012г –м. октомври и 
м.декември. 

-  Отчет  относно дейността на ОбС и неговите комисии за  І –то шестмесечие на 
2012г. 

-  Отчет за изпълнение решенията на ОбС за І-то шестмесечие на 2012г. 

-  Отчет за изпълнение бюджета на община Крушари за І –то шестмесечие на 2012г. 

-  Отчет за изпълнение на Програма за развитие на етническите малцинства в община 
Крушари за 2012 г. 

-  Информация за управлението,стопанисването и разпореждането с общинския 
поземлен фонд през 2012г. 

-  Информация за състоянието на водоснабдяването в община Крушари. 

-  Информация за готовността на училищата и детските градини в общината за 
откриване на учебната 2012/2013 год. 

-  Информация за изпълнение Програмата на община Крушари за образователната 
интеграция на децата от етническите малцинства – роми. 

-  Информация относно състоянието на пътната инфраструктура в община Крушари. 

-  Информация за извършените дейности по зимната подготовка  в общината за сезон  
2012/2013 год. 

-  Информация за дейността на Дом за стари хора”Света Петка” –с.Добрин. 

-  Информация за дейността на Домашен социален –патронаж. 

-  Информация за дейността на Дневен център с увреждания – с.Крушари. 



-  Информация за изготвените и приети проекти и усвоени средства по програми на 
Европейските фондове през 2012 год. 

 

               ІV. Питания на общински съветници. 

            -  Питане от Николай Петров – общ.съветник –заведено с вх. № РД -13-3690/от 
27.07.2012г. 

                Относно: Колко  язовира има в общината? Каква е собствеността им,има ли язовир 
общинска собственост,обезопасени ли са и как се охраняват?разрешени ли са за къпане и 
има ли поставени табели за забранени зони за къпане? 

                 Отговорът на общинския съветник Николай Петров му бе предоставен от Кмета в 
ОбС и му бе връчен от Председателя на ОбС на заседанието на  05.09.2012год. 

              - Питане от Злати Киров – общ.съветник –заведено с вх. № ОбС -13-332/30.10.2012г. 

                Относно: Предоставяне на платежни документи за извършено плащане по договор 
№ ОС–09-905/04.09.2012год. за изграждане на комбиниране спортна площадка в ЦДГ –
Крушари и Благоустрояване и озеленяване на дворно пространство на ЦДГ – Крушари – І –ви 
етап. 

                 Отговорът на  общинския съветник Злати Киров му бе предоставен от Кмета в ОбС  
и му бе връчен от Председателя на ОбС на заседанието на 19.11.2012год. 

 

V.Отсъствия на общинските съветници от заседания на ОбС-Крушари и от 
заседания на ПК за  второто  шестмесечие на 2012 год. 

а/ Отсъствия от заседания на Общински съвет Провадия: 

          - Пламен Стоилов Игнатов - 05.09.2012 г.,27.09.2012г.  

                    - Татяна Георгиева Жендова-05.09.2012г,28.11.2012г. 

                    - Видин Фиданов Каракашев- 27.09.2012г

            б/ Отсъствия от заседания на ПК: 

- Видин Фиданов Каракашев – 23.07.2012г 

- Николай Георгиев Петров – 23.07.2012г,30.08.2012г,21.09.2012г и 26.10.2012г 

- Татяна Георгиева Жендова – 21.09.2012г,26.10.2012г,23.11.2012г и 10.12.2012г 

- Иван Илиев Йорданов – 21.09.2012г ,26.10.2012г и 23.11.2012г. 

- Младен Иванов Колев – 26.10.2012г. 

 

 

 

 



 

                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 второто шестмесечие на 2012 година. 

 

 

С уважение, 

ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/  

Председател на ОбС  
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 



 

ГУ.Приети   стратегии, програми, планове, решения за кандидатстване с проекти, участие в 
сдружения. 

1.Програма за управление на кмета на община Провадия през мандат 2011-2015 г./ реш.№5-
67/30.01.2012 г. 

2.План за заседанията на Общински съвет Провадия през 2012 год./ реш.№6-75/15.02.2012 г. 
3.Стратегия за управление на общинската собственост на община Провадия за периода 2011-

2015 год. /реш.№6-77/15.02.2012 г. 
4.Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Провадия 

през 2012 год. / реш.№6-78/15.02.2012 г. 
5.Кандидатстване с проект по ОП "Регионално развитие", приоритетна ос 3 "Устойчиво 

развитие на туризма", операция „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите" - „Светът на предците" - кандидат община Провадия в партньорство с общините 
Ветрино и Дългопол./ реш.№6-82/15.02.2012 г. 

6.Програма за закрила на детето за 2012 г./ реш.№7-96/26.03.2012 г. 
7.Годишен план за действие по изпълнение на общинска програма за развитие на социалните 

услуги в община Провадия за 2012 г./реш.№7-94/26.03.2012 г. 
8.Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия за 2012 

г./реш.№7-97/26.03.2012 г. 
9.Годишен план 2012 г. на кмета на община Провадия за изпълнение на „Програма за 

управление през мандат 2011-2015 г."/ реш.№7-98/26.03.2012 г. 
Ю.Подготовка на проектно предложение и кандидатстване по Оперативна програма 

„Административен капацитет"; приоритетна ос 1. „Добро управление"; подприоритет 1.1. „Ефективна 
структура на държавната администрация", бюджетна линия ВО051РО002/12/1.1-04, съвместно с 
общините Долни чифлик и Дългопол и одобряване на проект на „Споразумение за общинско 
сътрудничество" / реш.№7-114/26.03.2012 г. 

11.Годишен план за пашата на територията на община Провадия./ реш.№8-115/26.04.2012 г. 
12.Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община 

Провадия за 2012-2015 год./ реш.№8-123/26.04.2012 г. 
13.Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на 

територията на община Провадия./ реш.№8-124/26.04.2012 г. 
14.Кандидатстване с проект по ОП „Развитие на човешките ресурси" , схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ - „Помощ в дома", създаване звено за услуги в домашна среда. 
/реш.№10-155/31.05.2012 г. 

15.Определяне размера на финансовото участие на община Провадия при изпълнение на 
Регионалната система за управление на отпадъците-регион Провадия. / реш.№10-171/31.05.2012 г. 

У.Отсъствия на общинските съветници от заседания на ОбС-Провадия и от заседания на ПК 
за I - то шестмесечие на 2012 год. 

а/ Отсъствия от заседания на Общински съвет Провадия: 

- Бисер Стефанов Денев - 15.02.2012 г. / отпуск по болест/ 

- Станислава Шидерова Налбантова - 26.03.2012 г., 09.05.2012 г. 



-РосицаГеоргиеваИлиева-26.03.2012 г., 31.05.2012 г. 

- Дияна Стоянова Агностева-09.05.2012 г., 31.05.2012 г. 

- Николай Маринов Ненов-09.05.2012 г., 28.06.2012 г. 

- Христо Николаев Дянков-26.03.2012 г. 

- Назик Назиф Кямил-09.05.2012 г. 

- Недка Манолова Пенева-31.05.2012 г. 

- Марин Пенчев Маринов-28.06.2012 г. 

б/ Отсъствия от заседания на ПК: 

- Марин Пенчев Маринов - 24.01.2012 г., 25.01.2012 г., 21.06.2012 г., 21.06.2012 г. /двете 
комисии са провели заседания на една дата/ 

- Николай Маринов Ненов-18.04.2012 г., 21.05.2012 г., 20.06.2012 г. 

- Христо Николаев Дянков-22.03.2012 г., 23.03.2012 г. 

- Блага Калчева Петрова - 24.01.2012 г., 25.01.2012 г. 

- Мустафа Али Ибрям -21.06.2012 г., 21.06.2012 г. /двете комисии са провели заседания 
на една дата/ 

- Дияна Стоянова Агностева-22.05.2012 г. 

- Божидар Иванов Станков-21.05.2012 г. 

- Кръстю Василев Кръстев-22.06.2012 г. 

- Иво Райчов Гочев -21.06.2012г. 

За периода 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г. в деловодството на Общински съвет Провадия 
постъпиха 340 бр. документи в т.ч. докладни записки от кмета на общината и от зам.-кметовете, 
заявления, предложения, писма, молби от граждани за еднократна помощ и др. 

След запознаване с отчета за първото шестмесечие на 2012 год. и обсъждане дейността на ОбС 
и на неговите комисии предлагам следния проект за 

Р Е Ш Е Н И Е :  

На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема отчета на 
председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите комисии за първото шестмесечие 
на 2012 год. 

С уважение, 

Бисер Денев /п/ 

Председател на ОбС Провадия 


