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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С. КРУШАРИ 

  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

  

от Илхан Юсеин Мюстеджеб – Председател на Общински съвет 

 

ОТНОСНО: Приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и 

неговите комисии за периода от  01.01.2019 г. до  30.06.2019 г. 

  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

 

С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общинския 

съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския 

съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се 

разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет.  

С тази докладна записка представям на вашето внимание отчет за дейността 

на Общински съвет Крушари и неговите комисии периода от  01.01.2019 г. до  30.06. 

2019 г., който е приложен към докладната записка.  

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Крушари, на основание                   

чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА да обсъди и  приеме  следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

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

Крушари и неговите комисии за периода от   01.01.2019 г. до  30.06.2019г. 

 

 

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ 

Председател на Общински съвет Крушари 
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О Т Ч Е Т 

 

О Т Ч Е Т 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с.КРУШАРИ  
                   И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.  

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

 

     Настоящият отчет внасям в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Крушари, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
     Общинският съвет през първото шестмесечие на 2019 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. 
     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 и 
на интернет страницата на общината и на информационните табла в общината и 
кметствата.  
     През периода януари–юни 2019 година бяха проведени 6 редовни заседания 
на ОбС и  2 извънредни.  
      Редовно в заседанията вземат участие кметът на общината, кметският екип,  
кметовете на кметства, кметските наместници и вносителите на материали. 
       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 на постоянните комисии вземаха участие: председателят на 
ОбС, кметът, зам.кмета  на общината и специалисти от общинската администрация.  

Решенията в комисиите се приемаха със съответното  гласуване и с 
необходимото по закон мнозинство. 
      Постоянните комисии към Общинския съвет през периода януари-юни 2019 
година проведоха 19 заседания, както следва: 
 

           ПК „ Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, 
законност,обществен ред, контрол и общинска собственост” -  8  заседания ;                                                                                        
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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”– 6  
заседания. 

Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ – няма проведени заседания.  
     На всички заседания на постоянни комисии разглежданите материали бяха 
приети с необходимия кворум. 
     Присъствието на общинските съветници на заседанията на постоянните 
комисии  и Общинския съвет се характеризира в значителна степен  с тяхното 
активно участие в дебатите  при вземането на решенията.  
      На проведените заседания бяха обсъдени въпросите, залегнали за периода от 
01.01.2019 година  до 30.06.2019 година в приетия годишен план за работа на 
Общинския съвет. 
          През отчетния период бяха внесени и обсъдени общо 77  докладни записки, 
предложения, отчети и  информации, като основни  вносители на обсъжданите 
въпроси е общинската администрация в лицето на кмета на общината и зам.кмета  от 
Председателя на Общински съвет и от общински съветници. 
       На проведените заседания са приети 77 решения, от които 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. 
       В изпълнение чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА всички решения, касаещи общинската 
собственост, бюджета на общината, местните такси и други въпроси, посочени в 
Закона, се приемаха с поименно гласуване. 
       Приетите решения  от заседанията своевременно се изпращаха на областния 
управител, в Районна прокуратура гр.Добрич и кмета на общината в предвидения от 
закона срок.  

Всички решения се обявяват в интернет страницата на общината,  както и на 
информационните табла в сградата на общината и кметствата. 
       От страна на кмета няма обжалвани решения на Общинския съвет. 
   През разглеждания период има 2 върнати за ново обсъждане решения на 
Общински съвет Крушари от областния управител в изпълнение на правомощията му 
по чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. 
          Постъпилите питания в този период са от общинския  съветник  Р.Йорданов, на  
част от които е даден писмен отговор от кмета на Общината.  
 

Финансовите разходи на Общински съвет- Крушари  за  първото шестмесечие 
на  2019 година са, както следва: 
 

Вид разход 
Бюджет 

2019 г. 

Отчет за 6 м. 

2019 г. 

% на 

изпълнение 

Заплати на перс. по служ. и тр.правоотношение          71600 34635             48,37 

Осигурителни вноски от работодателя за ДОО 8800 4119 46,81 

Осигурителни вноски от работодателя за ЗОВ 4100 1662 40,54 

Вноски от работодателя  за доп.задълж. осигур. 2010 875 43,53 

Материали  5440 2200 40,44 

Разходи за външни услуги  17200 4347 25,27 

Командировки в страната 4000 1719 42,98 

Други разходи  12350 7743 62,70 

Всичко  125500 57300 45,66 

 



 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  
 

          Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на 
извършеното до сега и приноса му в общия обем от работата за подобряване на 
местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от 
взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на 
Общинския съвет. 
 

Инициативата на кмета и неговия екип е изключително важна. Добрите 
намерения и добрите постижения общината не биха били възможни без общата воля 
на общинските съветници, без тяхната инициатива и подкрепа на всяко хубаво 
начинание. Всяко намерение, преди то да стане факт, трябва внимателно и 
задълбочено да бъде обсъдено в Общинския съвет. Всяко значително действие на 
местната изпълнителна власт е предшествано от решение на местната 
законодателна институция. Така ние, като общински съветници, поемаме 
отговорността за него пред гражданите. 

 

Представям настоящия отчет за информация и се надявам с диалог и 
самокритичност да коригираме нашите грешки и в оставащата малка част от мандата  
да вървим напред в изпълнение на задълженията си на общински съветници пред 
своите избиратели. Нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на 
очаквания на жителите на Община Крушари за благоденствието на всички.  

 
 
 
 
 

 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ 
 

Председател на Общински съвет Крушари 


