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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С. КРУШАРИ 

  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

  

от Видин Фиданов Каракашев– Председател на Общински съвет Крушари 

 

ОТНОСНО: Приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и 

неговите комисии за периода от  06.11.2019 г. до  30.06.2020 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  06.11.2019 г. до  30.06. 

2020 г., който е приложен към докладната записка.  

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Крушари да обсъди и  

приеме  следното: 

                                                                                                                                                                

ПРОЕКТ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 На основание  чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  Общински съвет  с. Крушари  приема отчета за дейността на 

Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от   06.11.2019 г. до  30.06. 

2020 г. 

 

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/ 

Председател на Общински съвет Крушари 
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О Т Ч Е Т 
 

        ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–КРУШАРИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 
ЗА ПЕРИОДА 06.11.2019 Г. – 30.06.2020 Г.  

 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Председателят 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. 

Общински съвет–Крушари мандат 2019-2023 год. е конституиран след 
провеждане на първото, свикано от Областен управител на Област Добрич 
заседание, проведено на  06 ноември 2019 год., на което избраните общински 
съветници положиха клетва съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. На същото заседание, 
с Решение № 1/1 беше избран Председател на Общинския съвет. 

 

На 13 декември 2019 год., с Решение № 3/5 беше приет  Правилникът  за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация.  На същото заседание бяха 
избрани  ръководствата и членовете на Постоянните комисии на Общинския съвет. 

 

На 19.12.2019г., с Решение № 4/13 беше избран заместник–председател на 
Общинския съвет. 

 

Съгласно чл. 21 от Правилника  за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация беше 
сформиран Председателски съвет, който заседава преди всяко заседание и 
разработва проекта за дневен ред на предстоящото заседание. 

 

Общинският съвет през отчетния период 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. 
      
     Заседанията на Общински съвет Крушари са открити. За всяко заседание се 
изпраща покана до кмета на общината, кметовете на кметства и кметските 
наместници.    
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     Обявления за предстоящите заседания с проекта за дневен ред се обявяват  
на интернет страницата на общината и на информационните табла в общината и 
кметствата.  
 

 За периода от 06.11.2019г. до 31.12.2019г. са проведени 4 заседания на 
Общинския съвет, на които са приети  30 решения. 
 

В условията на извънредно положение, предизвикано от пандемията от 
COVID–19 Общинският съвет продължи да работи, спазвайки всички санитарно-
хигиенни и противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението му. 
 

За периода  от м.януари 2020 г. до м.юни 2020 г. са проведени 8 заседания на 

Общински съвет, от които 2 извънредни.   

      На проведените заседания бяха обсъдени въпросите, залегнали за периода от 
01.01.2020 година до 30.06.2020 година в приетия Годишен план за работа на 
Общинския съвет. 

Разгледани са 92 предложения и докладни записки от кмета, зам.кметовете на 

общината и  общински съветници, като са приети   91 решения. 

Постоянните комисии към Общинския съвет през периода януари-юни 2020 
година проведоха 23 заседания, както следва: 
 

           ПК „ Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, 
законност,обществен ред, контрол и общинска собственост” - 7  заседания ; 
                                                                                        

ПК „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване, търговия, 
услуги и туризъм” –  6  заседания; 

 

ПК „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, 
социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси и 
интеграция на бежанци”– 5  заседания. 

 

Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ – 5  заседания.  
 

На всички заседания на постоянни комисии становищата по разглежданите 
материали бяха приети с необходимия кворум. 

 

На заседанията на постоянните комисии присъстват представители на 
администрацията от съответния ресор. Основната дейност на Общинския съвет се 
извършва в постоянните комисии, където задълбочено и компетентно се обсъждат 
всички аспекти  на предложените проекти за решения. 

 

     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. 

 

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

са свързани с финансите, икономическото развитие, общинската собственост, 

комунална дейност, екология, образование, социални дейности, здравеопазване и 

култура.  

Най-голям е относителният дял на решенията за управление и разпореждане 

с общинската собственост, частични изменения на подробни устройствени планове, 



финансите и бюджета на общината, както и в съответствие с  променящите се 

нормативни уредби-актуализация на наредбите, приети от Общинския съвет. 

Приетите решения  от заседанията на Общинския съвет се изпращат 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. 

 

За отчетния период Областния управител е упражнил правото си по чл.45, 

ал.4 от ЗМСМА и е върнал за ново обсъждане 2 решени я. 

● Решение № 1/7, взето с Протокол № 1 от 30.01.2020 г., в  което е отменена 

т. 17 с Решение № 2/21, взето с Протокол № 2 от 13.02.2020 г. 

● Решение № 5/45, взето с Протокол № 5 от 30.04.2020 г., в което е отменен                  

§ 2 с Решение № 6/67, взето с Протокол № 6 от 15.05.2020 г. 

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. 

Финансовите разходи на Общински съвет–Крушари за периода 01.01.2020 г. – 

30.06.2020 г. са както следва: 

 

 

      ВИДОВЕ    РАЗХОДИ     Бюджет 2020 г. 

 
Отчет към 
30.06.2020 г. 

 % на 
изпълнение 

       
 

 
   

 

            
   Заплати и възнагр. на персонала  90840 41347 45.52 
                 
   Осигурителни вноски ДОО 10560 4735 44.84 
                 
   Здравно-осигурителни вноски   4400 1956 44.45 
 

  
 

Вноски за допъл.задълж.осигуряване  2550 1141 44.75 
                 
 

  Материали в т.ч. 
          
лева  1000 657 65.7 

   Офис шкаф                          250       
   Канцеларски                          332       
   Тетрадки протоколни                            75       
 



  Външни услуги   в т.ч. 
         
лева  12200 8342 68.38 

                 
   Телефони                                278       
   Такса семинар                        522       
   Такса Лаптоп                         4542       
   Хонорар юрист                        3000       
     Командировки      3788 527 13.91 
     Други разходи за СБКО- цветя  1500 59 3.93 
     От лимита на председателя  1212 787 64.93 
     Такса за правна услуга    500 500 100.00 
                 
   ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 6 МЕСЕЧИЕТО: 128550 60051 46.71 
                 
              

Добрите намерения и добрите постижения в общината не биха били възможни 

без общата воля на кмета на общината и неговия екип от една страна и на 

общинските съветници от друга, 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. Не друго, а силата на съгласието е ключът 

към всеки успех в община Крушари. 

Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да 

продължим нашата работа за развитието на община Крушари. 

 

 

 

 

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/ 
Председател на Общински съвет Крушари 


