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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ ДОБРИЧ   

         9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136, 
         E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg 

    

 

 

 

 

                            Г О Д И Ш Е Н     П Л А Н 
 
 за работата на Общински съвет с. Крушари  за  2017 година 

 
          І. ЦЕЛИ НА ПЛАНА: 
 
          Като осъзнава своята отговорност в утвърждаването на местното 
самоуправление и необходимостта от все по-широкото участие на местната общност 
в този процес, през настоящият мандат 2015-2019 година, Общински съвет Крушари  
си поставя задачата да реализира следните цели: 
          Извеждане на местното самоуправление като водещ фактор при формирането 
на политиките за обществено, социално и икономическо развитие на Община 
Крушари.     
        Изграждане на надеждно партньорство с всички представители на местната 
общност за осигуряване необходимата публичност в процеса на подготовката и 
вземането на важни решения свързани с развитието на Община Крушари. 
       Създаване на предпоставки за нормална жизнена среда и развитие на 
икономиката. 

 
        ІІ. МЕРКИ ОСИГУРЯВАЩИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ: 
 
        1. Постигане на оптимална откритост и публичност при подготовката  и 
приемането на решения от Общинския съвет,  включително с организиране на 
изнесени заседания. 
        2. Осигуряване на възможности за пряко участие на населението при обсъждане 
на всички въпроси свързани с формирането на политиките за обществено, социално и 
икономическо развитие на Община Крушари. 
        3. Осигуряване възможности за участие на представители на местната общност 
при обсъждането и вземането на всички решения, свързани с развитието на Община 
Крушари. 
        4. Постигане на по-добра информираност на местната общност за работата на 
Общинския съвет чрез регионалния  печат и  интернет. 
        5. Изграждане на ефективни форми за общуване на Общинския съвет с 
представителите на бизнеса от територията на общината, потенциални инвеститори, 
и неправителствени организации. 
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        ІІІ. ФОРМИ НА РАБОТА. 
   
         1. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.  

              ЯНУАРИ   
       

1. Годишен отчет за изпълнение  на  Програмата за управление на община 
Крушари за мандат 2015-2019 година. 
                                                                        Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 2. Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–
общинска собственост  на община Крушари за 2016 година. 
 

        Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2017 година. 

         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 4. Отчет за изпълнение  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 
                                                                          
 5. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто 
шестмесечие на 2016 година. 

         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 6. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на 
Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2016 година. 
 

                                                                Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

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

 

             8. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2016 година. 
 

         Докладва: Председателят на МКБППМН 
 

            9. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2016 
година. 

         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

          10. Отчет за изпълнение на Годишния план за младежта за 2016 година и 
приемане на План за младежта за 2017 година. 

                                                                           

          Докладва: Ж. Великова-зам.кмет РРХД 
 

                                                ФЕВРУАРИ 
 

1.  Приемане  разпределението на преходния остатък от  2016 година. 

                                                              Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината. 
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          2. Приемане бюджета на община Крушари за 2017 година. 
 

                                                                                         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

3. Отчет за изпълнение на общинския дълг за 2016 година. 
 

                                                                                         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 4. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по 
отпадъците в община Крушари за 2016 година. 
  
                                                                          Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 

 5. Отчет за изпълнение на  Краткосрочната програма за използване на енергия 
от възобновяеми източници и биогорива за 2016 година. 
 

                                                                          Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината                      
 

          6. Очет за изпълнение Плана за развитие на социалните услуги  за 2016 година 
и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 година. 
 

                                                                          Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 
 

 7. Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето  и  Плана за 
действие по Програмата за 2016 година и приемане на нова Програма и План за 2017 
година. 

          Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД   
 

8. Отчет на кметовете на кметства и кметските наместници от община Крушари 

за извършената дейност през  2016 година.  

            Докладват:кметовете на кметства и 
                               кметсите наместници 
 

                                              М.  МАРТ   
 

 1. Годишен доклад за наблюдението на  изпълнението на Общинския план за 
развитие на община Крушари 2014-2020 година за 2016 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 2016 година. 
                                                                              Докладва: Председателят  на ОК 
 

 4. Информация за работата на Местната комисия за обществен ред и сигурност 
за 2016 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. Отчет за дейността на  Футболния клуб през 2016 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 2017 година. 
 

                                                                Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

            2. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за 
първото тримесечие на 2017 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 2016 година. 
  
                                                                          Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 
 

 4. Отчет за работата на общината и  за разходваните средства по 
снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на 
населените места. 
                                                                          Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
  
             5. Отчет за изпълнение Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Крушари за 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. 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 – 
състояние, мерки за летния сезон. 

           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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                                               М. Ю Л И 
 

 1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото 
шестмесечие на 2017 година.                  
                                                               Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

  2. Отчет за изпълнение бюджета на общината за 2016 година. 
 

                                                                        Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
  

  3. Отчет за изпълнение бюджета на общината за първото шестмесечие на 2017 
година. 
               Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината  
 

  4. Отчет за събраните приходи от местни данъци и такси за първото 
шестмесечие на 2017 година. 
                                                                          Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината  
 

  5. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото 
шестмесечие на 2017 година. 
                                                                         Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 

  

             6. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на 
Общинския съвет за второто тримесечие на 2017 година. 
 

                                                                Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

             7. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за 
второто тримесечие на 2017 година. 
                                                                          Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 

             8. 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 2017/2018 година. 
 

                                                                             Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 
  

  2. Утвърждаване на маломерни паралелки и слети класове  в училищата на 
общината за учебната 2017/2018 година.  
                                                                             Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 

 

  3. 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 третото тримесечие на 2017 година. 
 

                                                                Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

            2. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за 
третото тримесечие на 2017 година. 
                                                                          Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
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             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 Годишен план  за  заседанията  на Общински съвет Крушари  
през  2018 година. 

                    Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

             2. Приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински 
съвет Крушари през 2018 година. 

                    Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС 
 

          3. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 
Крушари през 2018 година. 
                                                                                                Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД 
 

          4. Отчет  за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане за 2017 
година.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                       Докладва: Председателя на ОбССП 
 

 
          2. СРЕЩИ С ИЗБИРАТЕЛИТЕ. 

 
          2.1. Публично обсъждане  отчета на бюджета на Община Крушари за 2016 
година. 
                                                                                    Срок: месец юли  
                                                                                    Отг:   Председателя на Обс 
 
          2.2. Организиране на  приемни на Общински съвет по населени места. 
                                                                                    Срок: постоянен 
                                                                                    Отг:   Председателя на ОбС 
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          2.3. Организиране на изнесени заседания на Общинския съвет по различни 
тематични въпроси 
                                                                                    Срок: постоянен 
                                                                                    Отг:   Председателя на ОбС 

            3. СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И С 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА  ПРЕЗ  2017 ГОДИНА. 

 
            3.1. Среща с представители на училищното настоятелство. 
            3.2. Среща с представители на читалищните настоятелства. 
            3.3. Среща с представители на инвалидите. 
            3.4. Среща с представители на църковните настоятелства. 
            3.5. Среща с представители на джамийските настоятелства. 
            3.6. Среща с представители на младежта. 
            3.7. Среща с представители на земеделските производители. 
            3.8. Среща с представители на бизнеса 
            3.9. Срещи с потенциални инвеститори. 
 
            4. СЪТРУДНИЧЕСТВА В СТРАНАТА И  ИЗВЪН СТРАНАТА 

 
           4.1. Установяване и развиване на вече установени контакти с общини в 
страната и извън страната. 
 
 

 
               Настоящият  План  е приет  с  Решение № 14/133  по Протокол №14  от 
15.12.2016г. на Общински съвет Крушари.  
 
 

 
 

 

 

 

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/                                                                                          
Председател на Общински съвет Крушари 
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