
 
 

                                                                     
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133, 
                  E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ  
И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. – 30.06.2017 Г.  

 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА председателя на Общинския съвет изготвя и 

внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите 

комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на 

общината по ред, определен в Правилника за организация и дейността на Общинския 

съвет. 

           Общинският съвет през първото  шестмесечие на 2017 година осъществяваше 
дейността си на основание изискванията на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет Крушари, 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 отчетния период няма промяна в състава на ОбС и в  постоянни комисии 
към него. 
 

За периода  от 01.01.2017г. до  30.06.2017 г. са проведени 8  заседания на 

Общински съвет, от които 2  извънредни. Разгледани са 74 предложения и докладни 

записки  и са  приети   74 решения.  

            Заседанията на Общински съвет Крушари са открити. За всяко заседание се 
изпраща покана до кмета на общината, кметовете на кметства и кметските 
наместници.     
 

           Обявления за предстоящите заседания с проекта за дневен ред се обявяват на 
информационните табла в общината и  кметствата и на интернет страницата на 
общината.  
 

           В заседанията вземат участие кметът на общината, кметският екип,  кметовете 
на кметства, кметските наместници, вносителите на материали. 
 

 

 

http://www.krushari.bg/


Между Общинския съвет  и кмета на Общината съществува добра координация. 
Правим всичко необходимо внасяните материали, в комисиите и заседанията на ОбС, 
да са обосновани и законосъобразни.  

 

Приетите от Общинския съвет решения са в  сферата на обществения живот и 

са свързани с икономическото развитие, градоустройство и комуникации, комунална 

дейност и екология, образование, социални дейности, здравеопазване и култура. Най-

голям е относителният дял на решенията за управление и разпореждане с общинската 

собственост, финансите и бюджета на общината, както и в съответствие 

с  променящите се нормативни уредби - актуализация на наредбите приети от ОбС. 

Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона 
мнозинство и начин на гласуване. Преписи от протоколите  са изпратени на областния 
управител и кмета на общината  в срока, съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. Няма върнати за ново обсъждане актове 
на Общинския съвет от областния управител и от кмета на Общината.  Всеки акт на 
Общинския съвет е разгласен на населението чрез  интернет страницата на Общината 
и поставен на информационните табла в сградата на Общината и кметствата. 

 

Присъствието на общинските съветници за изминалия период е следното. За 
проведените заседания от 104 бр. присъствия съгласно ЗМСМА са регистрирани 100 
присъствия и 4 отсъствията по уважителни причини. Прави впечатление отговорността 
на общинските съветници към техните задължения и стремежа им да не отсъстват от 
заседанията. 

 

Съгласно нормативната уредба заседанията на Общинския съвет и неговите 

комисии са открити. Гражданите могат да присъстват като заемат 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, 

начин и в срок, определени в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Крушари. 

За периода 01.01.2017–30.06.2017 г. са проведени общо 20 открити заседания 
на постоянните комисии при  Общинския съвет. По тях са изразени  74  становища.  

 

Броя на заседанията по постоянни комисии  е следния: 

 

           ПК „ Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, 
законност,обществен ред, контрол и общинска собственост” -  8  заседания ;    
                                                                                             

ПК „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване, търговия, 
услуги и туризъм” –  5  заседания; 

 

ПК „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, 
социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” -  7 
заседания. 

 

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



Общинският съвет е информиран за всяко от становищата на постоянните 
комисии. За внесените за разглеждане на заседание становища Общинският съвет е 
взел съответното решение.  
 

Финансовите разходи на Общински съвет – Крушари за периода 01.01.2017 г. – 

30.06.2017 г.  са както следва: 

                       Вид разход, Бюджет  Отчет към   % на  

  2017 год. 30.06.2017 г. изпълн. 

Заплати на перс.по служ. и тр.правоотношение  61600 26385 42.83 

Осигурителни вноски от работодателя за ДОО 6900 3001 43.49 

Осигурителни вноски от работодателя за ЗОВ 3080 1267 41.13 

Вноски от работодателя  за доп.задълж осигур. 1900 656 34.52 

Материали  1000 429 42.90 

Разходи за външни услуги  9000 6352 70.57 

Командировки в страната 3000 2407 80.23 

Други разходи некласифицирани 800 342 42.75 

    

Всичко  87280 40839 46.79 

        
 

С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата работа на Общинския съвет 

през отчетния период. Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и 

градивност да продължим нашата работа за развитието на община Крушари. 

 
 
 
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/ 

Председател на ОбС-Крушари 

 


