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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 01.01.2016 – 30.06.2016 г.  

1. Основание  

         Дейността на общинските съвети, като органи на местното самоуправление 

се осъществява съгласно Конституцията на Република България, Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, действащото 

законодателство и е съобразена с Европейската харта за местно самоуправление.         

Съгласно 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 председателят на Oбщинския съвет изготвя и внася за 

разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на Oбщинския съвет и на 

неговите комисии. На цитираното основание предлагам на вниманието на 

общинските съветници отчет за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. 

2. Дейност на Общинския съвет  

Заседанията на Общинския съвет за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. са 

проведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. Пет дни преди провеждане на заседанията обществеността е 

информирана чрез съобщения с обявен дневен ред, дата, час и място на 

провеждане на заседанията. Съобщенията са поставени на определените за това 

места на хартиен носител и са публикувани на интернет страницата на Общината.                
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За периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. Общински съвет Крушари  проведе 7 открити 

заседания, на които гласува  68 решения.  

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.  

В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет : 

 Прие:  

План за работата на Общинския съвет за 2016 г.;  

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Крушари за периода 01.01.2015 

– 31.12.2015 г.; 

 Бюджета на Община Крушари за 2016 г.;  

           Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, 

собственост на Община Крушари за  2015 г.;  

 Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 

година; 

Годишна програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на 

Община Крушари за  2016 г.;  

Доклад за дейността на Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни за 2015 г.;  

План за действие на Община Крушари, в изпълнение на Областната 

стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 

периода 2016-2020г.;  

 План за действие на Община Крушари, в изпълнение на Областната 

стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 

2016г.;  

План за противодействие на тероризма в община Крушари. 

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Крушари за 2015 г.;  



Доклад за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в  

Община Крушари през 2015 година; 

Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите  от социални 

услуги в община Крушари; 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Крушари за 
периода 2016-2020г. 

 
Годишен план за младежта за 2016 г.;  

Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.; .   

Отчет на Общинската програма за опазване на околната среда за 2015 г.; 

Отчет за изпълнение на Краткосрочната програма  за използване на енергия 

от възобновяеми  източници и биогорива за 2015 г.;.  

Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на 

територията на Община Крушари за  2015г.;  

Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване  популацията на 

безстопанствените кучета на територията  на Община Крушар;.    

Информацията за състоянието на административното обслужване  в община 
Крушари за 2015 година. 

 

Информация за дейността на Участък  „Полиция” с. Крушари за 2015 г. ;  

Анализ за дейността на РС ПБЗН с. Крушари за периода 01.05.2015-

01.05.2016г.; 

Информация за състоянието на водоснабдяването в община Крушари; 

Информацията за дейността на пенсионерските клубове в Община Крушари 

за 2015 година. 

Одобри:  

Бюджетна прогноза на община Крушари за периода 2017-2019 година на 

постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности по 

показатели от единната бюджетна класификация; 

Неусвоените към 30 април 2016 година  от преходния остатък  капиталови 
средства заложени   по  бюджет 2016 година на обект Ремонт читалище 
с.Александрия -  3519 лева, Ремонт сграда бивша целодневна детска градина 
с.Абрит/кметство/ -14216 лева, 9014 лева от целевите капиталови средства и 1520 
лв.от други обекти общо 28269 лева. 
 

 Актуализиране на капиталовата програма по бюджет 2016 година.; 
 

Подробни устройствени планове.  



Разреши:  

Изработването на ПУП-ПЗ за  част от поземлен имот в землището на                        

с. Крушари  за промяна предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот „за 

съоръжение на техническата инфраструктура“. 

Изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на два етапа: първи етап - 

проект за изменение на селищна територия, западно от ул. „Суха река”, втори етап 

– проект за изменение на селищна територия, източно от  ул. „Суха река”. 

Даде съгласие:  

За предоставяне на общински мери и пасища от ОПФ на община Крушари за 

общо и индивидуално ползване; 

За предоставяне  за безвъзмездно право на управление на Център за 

социална рехабилитация и интеграция с. Крушари; 

За предоставяне  за безвъзмездно право на управление на Защитено 

жилище  с. Крушари; 

За отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 

2016/2017 година; 

За извършване на  делба на поземлен имот №122129 с площ от 44,805 дка с 

начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия” по КВС на 

с.Северняк, актуван с акт за частна общинска собственост №2232/13.10.2015г.; 

За отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от 
недвижим имот–публична общинска собственост, находящ се в с.Крушари, 
представляващ помещение с площ от 36 кв.м., находящо се в масивна сграда с 
идентификатор 40097.501.640.2 по КК с.Крушари с предназначение:промишлена 
сграда със застроена площ от 379 кв.м. в ПИ с идентификатор 40097.501.640 по КК 
на с.Крушари, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
2145/22.10.2014г. на община Крушари.;  

 
Община Крушари да подаде проектно предложение по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Схема   BG05M9ОP001-2. 004 ”Услуги 
за ранно детско развитие“.; 
 

Община Крушари да придобие право на безвъзмездно управление върху 
имот №000046, представляващ част от груповата археологическа недвижима 
културна ценност „Антична местност Залдапа” с категория „национално значение”, 
разположена в местността Калето, землището на с. Добрин, община Крушари, 
област Добрич, за осъществяване на дейности, свързани с опазването и 
представянето на културната ценност, за срок от 10 години; 

 

За преобразуване на Целодневна детска градина  /ЦДГ/ с. Крушари от 
тригрупна в двугрупна, считано от 01.09.2016 година. 

 
За преобразуване на Целодневна детска градина  /ЦДГ/ с.Коритен, 

Целодневна детска градина /ЦДГ/ с.Лозенец и Целодневна детска градина  /ЦДГ/ 



с.Телериг във филиали на Целодневна детска градина  /ЦДГ/ с. Крушари, считано 
от 01.09.2016 година. 

 

Измени и/или допълни:  

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и 
опазването на общинската собственост и околната среда; 
 

Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване  на 
общински пасища и мери  на територията на община Крушари; 

 

Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи-общинска собственост; 

 
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Крушари; 
 
Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост 

за 2016 година. 
 
Общинският съвет прие и други решения от своята компетентност.  

Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ОбС – 1.  

Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ПК - 3.  

За отсъствията от заседания на Общинския съвет и заседания на 

постоянните комисии възнагражденията на общинските съветници са намалени на 

основание чл. 24 ал. 4  от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация..  

3. Дейност на постоянните комисии  

Три дни преди провеждане на заседанието на съответната постоянна 

комисия обществеността е информирана чрез съобщение с обявен дневен ред, 

дата, час и място на провеждане на заседанието. Съобщенията са поставени на 

определените за това места на хартиен носител и са публикувани на интернет 

страницата на Общината.  

За периода 01.01.2016–30.06.2016 г. са проведени общо 20 открити 

заседания на постоянните комисии при ОбС, на които са разгледани предложения 

от кмета на Общината. По тях са изразени  75  становища , в т.ч.:  

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

стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост – 7 

заседания, 37 становища;  

Комисия по Международно сътрудничество и европейски програми, 

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

благоустрояване, търговия, услуги и туризъм – 6 заседания, 17 становища;  



Комисия по образование, култура, спорт младежки дейности, 

здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически 

въпроси  –   7 заседания,  21 становища;  

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.  

В заключение може да се каже, че през отчетния период Общински съвет е 
бил последователен в целите и намеренията си да разреши немалка част от 
въпросите и проблемите на общината и нейните жители. 

 

Завършвам отчета с благодарност към всички колеги общински съветници за 
отговорността, която проявяват към работата си в интерес на жителите на община 
Крушари. 

 
 

 

Внася: 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ                                                                                                

Председател на Общински съвет 


