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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. КРУШАРИ , ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
 

                                                                                                                           
     

                 

              П   Л   А   Н 
 

               ЗА ЗАСЕДАНИЯТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. КРУШАРИ,                                       
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

             ЯНУАРИ   
       

 1. Приемане на  Програма за управление на община Крушари за мандат 2015-
2019 година. 
                                                                        Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 2. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода  
2015-2019 година. 
                                                            Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–
общинска собственост  на община Крушари за 2015 година. 
 

        Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 4. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2016 година. 

         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 5. Приемане на План за действие на община Крушари в изпълнение на 
областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 
2016 година. 

         Докладва: Ж. Великова-зам.кмет РРХД 
                                                                          
 6. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие 
на 2015 година. 

         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 7. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на 
Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2015 година. 
 

                                                                    Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

  8. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за 
четвъртото тримесечие на 2015 година. 
                                                                         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 

 

           9. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2015 година. 
 

         Докладва: Председателят на МКБППМН 
 

          10. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2015 
година. 

         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
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11. Отчет за изпълнение на Годишния план за младежта за 2015 година и 
приемане на План за младежта за 2016 година. 

                                                                           

              Докладва: Ж. Великова-зам.кмет РРХД 
 

                                                ФЕВРУАРИ 
 

 1. Отчет за изпълнение бюджета на  община Крушари за 2015 година. 
 

                                                                    Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

          2. Приемане бюджета на община Крушари за 2016 година. 
 

                                                                                  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по 
отпадъците в община Крушари за 2015 година. 
  
                                                                              Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 4. Отчет за изпълнение на  Краткосрочната програма за използване на енергия 
от възобновяеми източници и биогорива за 2015 година. 
 

                                                                              Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината                      
 

          5. Очет за изпълнение Плана за развитие на социалните услуги  за 2015 година и 
приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 година. 
 

                                                                             Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 
 

 6. Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето  и  Плана за 
действие по Програмата за 2015 година и приемане на нова Програма и План за 2016 
година. 

               Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД   
                

                                              М.  МАРТ   
 

 1. Годишен доклад за наблюдението на  изпълнението на Общинския план за 
развитие на община Крушари 2014-2020 година за 2015 година. 
 

              Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 

 2. Предложение относно определяне на земите от Общинския поземлен фонд за 
отдаване под наем. 

              Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 

 3. Информация за работата на Общинската комисия за безопасност на 
движението за 2015 година. 
                                                                              Докладва: Председателят  на ОК 
 

 4. Информация за работата на Местната комисия за обществен ред и сигурност 
за 2015 година. 
                                                                              Докладва: Председателят  на МК 
 

 5. Информация относно противодействието на престъпността и опазване на 
обществения ред в община Крушари. 

              Докладва: Началника на ПУ Крушари 
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6. Информация за учебно-възпитателната работа в училищата на община 
Крушари за първия учебен срок на учебната  2015/2016 година. 

 

                                                                    Докладва: Ж. Великова-зам.кмет РРХД  
 

           7. Отчет за дейността на  Футболния клуб през 2015 година. 
 

               Докладва: Ж. Великова-зам.кмет РРХД  
 

         М. АПРИЛ 
 

           1. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на 
Общинския съвет за първото тримесечие на 2016 година. 
 

                                                                    Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

           2. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за 
първото тримесечие на 2016 година. 
                                                                              Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 

           3. Доклад за дейността на читалищата в изпълнение на програмата за развитие 
на читалищната дейност в община Крушари за 2015 година. 
  
                                                                             Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 

 

          4. Информация за разходваните средства по снегопочистването в общината. 
 

                                                                             Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
  
           5. Отчет за изпълнение Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Крушари за 2015 година. 
 

                                                                             Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 

                                                                  

            6. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи 
общината. 

                                                           Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

     М. М А Й 
 

 1. Информация за проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане 
чистотата на населените места в общината. 

                                                           Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 2. Информация за пожарната безопасност на територията на общината. 
           

              Докладва: Началника на РСПБЗН 
 

 3. Информация за състоянието на водоснабдяването в община Крушари. 
 

       Докладва: Началника  „В и К“–Район Крушари 
 

           М. Ю Н И  
   

 1. Информация за състоянието на административното обслужване в община 
Крушари. 

                 Докладва: Ю. Стойкова-секретар на общината 
 

 2. Информация за дейността на пенсионерските клубове в община Крушари. 
                                                                             Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 
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 3. Информация за изпълнение Програмата на община Крушари за 
образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства-роми. 
 

                                                                            Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 
 

                                               М. Ю Л И 
 

 1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото 
шестмесечие на 2016 година. 
                   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

 2. Отчет за изпълнение бюджета на общината за първото шестмесечие на 2016 
година. 
                   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината  
 

 3. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие 
на 2016 година. 
                                                                             Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 

  

           4. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на 
Общинския съвет за второто тримесечие на 2016 година. 
 

                                                                    Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

           5. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за 
второто тримесечие на 2016 година. 
                                                                             Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 

            6. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи 
общината. 

                                                          Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

                                              М. СЕПТЕМВРИ 
 

 1. Информация за състоянието на материалната база и готовността  на 
училищата и детските градини  за  учебната 2016/2017 година. 
 

                                                                             Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 
 

 2. Утвърждаване на маломерни паралелки и слети класове  в училищата на 
общината за учебната 2016/2017 година.  
                                                                             Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 

 

3. Информация за състоянието на Дом за деца с умствена изостаналост                 
с. Крушари. 
                                                                             Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 

 

 4. Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината. 
 

              Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

          М. ОКТОМВРИ 
 

           1. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на 
Общинския съвет за второто тримесечие на 2016 година. 
 

                                                                    Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
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           2. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за 
второто тримесечие на 2016 година. 
                                                                              Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
   

            3. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи 
общината. 

                                                           Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
  

 4. Информация за подготовката на община Крушари за зимния сезон. 
 

                                  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 5. Информация за състоянието на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин. 
 

                                  Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 
                                                                              

          М. НОЕМВРИ 
 

 1. Информация за дейността на Центъра за рехабилитация и социална 
интеграция в с. Крушари. 

                                   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 
 

 2. Информация за дейността на Домашен социален патронаж. 
 

               Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 

 

 3. Отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване  
пасища, мери - публична общинска собственост 
 

                                                                              Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 

 

          М. ДЕКЕМВРИ 
 

 1. Приемане на План за  заседанията  на Общински съвет Крушари  през  2017 
година. 

                        Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

           2. Приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински 
съвет Крушари през 2016 година. 

                        Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

          3. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 
Крушари през 2017 година. 
                                                                                 Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 
 

          4. Отчет  за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане за 2016 
година.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                              Докладва: Председателя на ОбССП 
 

 

           Настоящият План е приет в заседание на Общински съвет Крушари с Решение 
№ 4/16  от  Протокол № 4  от 17.12.2015 година. 
 

 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ: 
Председател на ОбС 
 

 


