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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С. КРУШАРИ 
 

             

                                                             О Т Ч Е Т  

                  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ И НА                                                            

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017 – 31.12.2017 г.  

Уважаеми общински съветници, 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Крушари е изготвен в 
съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и обхваща второто шестмесечие на 2017 г. 

Своята дейност Общински съвет-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, с цел 
по-добро и своевременно решаване проблемите на хората, живеещи в населените 
места на нейната територия. 

През периода юли–декември 2017 година бяха проведени 6 редовни 
заседания на ОбС.  

Всички заседания, проведени през шестмесечието, са свикани от 
Председателя на ОбС - Крушари, съгласно правомощията му дадени от ЗМСМА и 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

Редовно в заседанията на съвета вземаха участие кметът на община 
Крушари, като основен вносител на материалите, заместник-кмета на общината, 
директори на дирекции, началник  на отдел „ФБ“ и експерти в  общинска 
администрация.  

         Преди всяко заседание на ОбС се провежда заседание на  Председателския 
съвет, на което се обсъжда и определя дневния ред на заседанието. 
Председателският съвет е в състав председател на ОбС, зам.председател на ОбС, 
председатели на постоянни комисии. В съответствие с изискванията на Правилника 
за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, денят, мястото и часът на 
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провеждане на заседанията на ОбС се оповестяват предварително чрез поставяне 
на покани на информационните табла в общината и кметствата  и  в  официалния 
сайт на Община Крушари.  

Общият брой на взетите решения за този период са 84. Най-голям е 
относителният дял на решенията за управление и разпореждане с общинската 
собственост, финансите и бюджета на общината, частични изменения на подробни 
устройствени планове, както и в съответствие с  променящите се нормативни уредби 
- актуализация на наредбите приети от ОбС. 

В изпълнение чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА всички решения, касаещи общинската 
собственост, бюджета на общината, местните такси и други въпроси, посочени в 
ЗМСМА се приемаха с поименно гласуване. 

Общински съвет – Крушари  изпълнява задълженията си по чл. 22, ал. 1 от 
ЗМСМА като   изпраща актовете на съвета на кмета на общината, на областния 
управител и Районна прокуратура-Добрич в 7-дневен срок от приемането им, както и 
задълженията си по чл. 22, ал. 2 от същия закон - в 7-дневен срок да разгласява 
актовете си на населението на общината чрез интернет страницата на общината и 
информационните табла в общината и кметствата. 

Динамична и ползотворна бе работата на постоянните комисии през отчетния 
период. Традиционно до момента няма непроведени заседания поради липса на 
кворум. Общинските съветници присъстваха на проведените заседания на 
постоянните комисии, което говори за голямата отговорност, с която се отнасят те 
към поетите обществени задължения.  

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше 
на основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за 
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. В заседанията им вземаха участие председателят на 
ОбС, кмета и зам. кмета на общината и специалисти от общинска администрация. 
Становищата в комисиите се приемаха със съответното  гласуване и с 
необходимото по закон мнозинство. 

Постоянните комисии са провели 16 заседания, както следва: 

Комисия по Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско 

стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост – 6 

заседания;  

Комисия по Международно сътрудничество и европейски програми, 

устройство на територията, пътна и селищна мрежа,околна среда и 

благоустрояване, търговия, услуги и туризъм – 6 заседания;  

Комисия по образование, култура, спорт младежки дейности, здравеопазване, 

социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси  – 4 

заседания.  

Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ – няма проведени заседания.  

От страна на кмета на общината няма оспорени решения на Общинския 
съвет. Има едно върнато решение № 13/140 от 30.11.2017 година  за ново 
обсъждане от областния управител  в изпълнение на правомощията си по чл.32,           
ал. 2 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. 



Финансовите разходи на Общински съвет- Крушари  за  2017 година: 

        

                       Вид разход, Бюджет  Отчет към   % на  

  2017 год. 31.12.2017 г. изпълн. 

Заплати на перс.по служ. и тр.правоотношение  61600 55553 91,67 

Осигурителни вноски от работодателя за ДОО 6900 6324 93,00 

Осигурителни вноски от работодателя за ЗОВ 3080 2667 86,59 

Вноски от работодателя  за доп.задълж осигур. 1900 1376 72,42 

Материали  700 619 88,43 

Разходи за външни услуги  7800 7737 99,19 

Командировки в страната 3600 3597 99,92 

Командировка в чужбина  300 274 91,33 

Други разходи некласифицирани 2500 2368 94,72 

    

Всичко  87280 80515 92,25 

        

  

          Уважаеми колеги, 

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. 

Общински съвет-Крушари през отчетния период доказа, че работи динамично, 
отговорно, целесъобразно, подчинявайки се на законите на Република България. 
Със своите решения показахме,че работим за доброто на гражданите на общината и 
за  нейното  развитие. 

 

 

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/ 

Председател на Общински съвет-Крушари 

  


