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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С. КРУШАРИ 

  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

  

от Видин Каракашев– Председател на Общински съвет 

 

ОТНОСНО: Приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и 

неговите комисии за периода от  01.01.2022 г. до  30.06.2022 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  01.01.2022 г. до  

30.06.2022 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   01.01.2022 г. до  30.06.2022 г. 

 

 

 

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/ 

Председател на Общински съвет  Крушари 

 

http://www.krushari.bg/
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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 01.01.2022 – 30.06.2022 г.  

 

Уважаеми общински съветници, 

Настоящият Отчет за дейността на Общински съвет Крушари и на неговите 
комисии за периода 01.01.2022 г.-30.06.2022 г. е изготвен и се внася за 
разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  и в изпълнение на чл. 17 ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация  за мандат 2019-2023 г. 

 

Организацията и дейността на Общински съвет Крушари  се определят и 
осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската 
харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, действащото законодателство и  Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

 

Работата на Общинския съвет се осъществява съгласно предварително 
приетите план и график за провеждане на заседанията, като  нито едно от 
проведените заседания не е отложено поради липса на кворум. Правилото за 
провеждане на заседанията през  последния четвъртък  от месеца ги правят 
предвидими и осигурява възможност на гражданите да участват в работата на 
съвета. За датите на заседанията на ОбС Крушари и неговите комисии, както и за 
проекто-дневния ред гражданите на Община Крушари се уведомяват чрез 
Интернет-страницата на Общината  и  от обяви  на  информационните  табла  в  
сградата на общинската администрация и кметствата. 

 

В дневния ред на заседанията се включва точка ”Изказвания, питания, 
становища и предложения на граждани” в която гражданите могат да отправят 
своите въпроси, ако предварително писмено са заявили това. 
 

 Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно.   

  

http://www.krushari.bg/


 

Отсъствията от заседанията са по уважителни причини . 
 

През периода януари-юни  2022 година бяха проведени 6 редовни заседания 
на Общинския съвет.  

Всички заседания, проведени през шестмесечието са свикани от 
Председателя на ОбС  Крушари, съгласно правомощията му дадени от ЗМСМА и 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

Редовно в заседанията на съвета вземаха участие кметът на община 
Крушари, като основен вносител на материалите, заместник-кметовете, 
директорите  на дирекции и експерти в  общинска администрация.  

На проведените заседания бяха обсъдени въпросите, залегнали за периода 
от 01.01.2022 година до 30.06.2022 година в приетия 0 план за работа на 
Общинския съвет, както и внесените от общинска администрация предложения. 

 

Определеният ред в Правилника за  организацията и дейността на Общински 
съвет  Крушари  за докладване и разглеждане на внесените материали се спазва. 
 

Разгледани са 78 предложения, докладни записки, отчети   и информации от 
Председателя на Общинския съвет, Кмета и  зам.кметовете на общината и са 
приети  78 решения.   

 

Приетите от Общинския съвет решения са според сферата на обществения 
живот и са свързани с финансите, икономическото развитие и инвестициите, 
градоустройство и комуникации, комунална дейност и екология, образование, 
социални дейности, здравеопазване и култура. 
 

Най-голям е относителният дял на решенията за управление и разпореждане 
с общинската собственост, финансите и бюджета на общината, частични 
изменения на подробни устройствени планове, 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 
ЗМСМА се приемаха с поименно гласуване. 

 Съгласно чл.22, ал.1 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат 
на Кмета на Общината и на Областния управител в законовия 7-дневен срок от 
приемането им. Също така, приетите актове на Общинския съвет се изпращат и на 
Районна прокуратура Добрич  предвид на правомощията и по осъществяване на 
общ надзор за законосъобразност на административните актове.  
 

 За отчетния период няма  върнато за ново обсъждане решениe   от 
Областния управител на област Добрич. 
 

         Оспорени решения на ОбС Крушари  от Кмета на общината  няма.    
 

Динамична и ползотворна бе работата на постоянните комисии през 
отчетния период. Традиционно до момента няма непроведени заседания поради 
липса на кворум. Общинските съветници присъстваха на проведените заседания на 
постоянните комисии, което говори за голямата отговорност, с която се отнасят те 
към поетите обществени задължения.  

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 им вземаха участие председателят на 
ОбС, кмета и зам. кметовете на общината и специалисти от общинска 
администрация. Становищата в комисиите се приемаха със съответното  гласуване 
и с необходимото по закон мнозинство. 

Постоянните комисии са провели 18 заседания, както следва: 

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

стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост – 6 

заседания на които са приети 45 решения. 

Комисия по Международно сътрудничество и европейски програми, 

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

благоустрояване, търговия, услуги и туризъм – 6 заседания на които са приети 23 

решения. 

Комисия по образование, култура, спорт младежки дейности, 

здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически 

въпроси – 6  заседания на които са приети 13 решения.  

 Обновява се периодично  интернет страница на Община Крушари с актуална 
информация, което позволява на всички заинтересовани граждани да се 
информират своевременно за приетите от Общинския съвет  решения, наредби, 
програми, планове и отчети.   
 

Финансовите разходи на Общински съвет Крушари  за периода от 
01.01.2022 до 30.06.2022  година: 

 

  
  

Параграфи 
Бюджет 
2022 г. 

Отчет   към 
30.06.2022г. 

% на 
изпълнение  

101 
Заплати на перс.по труд.и 
служ.правотноиения   

  
  99130 46945 47.36 

551 
Соц. осигуровки от 
работодателя за ДОО   

  
  11600 5417 46.70 

560 
Здравноосигурителни вноски 
от работодателя   

  
  4800 2211 46.06 

580 
Вноски за допълнително 
задълж.осигуряване   

  
  2800 1224 43.71 

1015 Материали в т.ч.  отчет 1000 384 38.40 

  канцеларски     384       

              

1020 Разходи за външни услуги       3000 7095  

  Телефони      262       

  Такса участие    156       

  Такса интернет    3077       

  Договор юрист    3600       

1051 Командировка       1500 407 27.13 

1091 Други разходи за СБКО      300 0 0.00 

1098 Други разходи       1300 55 4.23 

  Всичко разходи     125430 63738 50.82 



 

 

          Уважаеми общински съветници, 

 В заключение на направения отчет може да се каже, че през отчетния 

период Общински съвет Крушари е бил последователен в целите и намеренията си 

да разреши немалка част от въпросите и проблемите на общината и нейните 

жители. 
 

Да работиш за доброто на Община Крушари  е признание и чест, но и 
огромна отговорност. Искам изрично да подчертая, че съвместната работа на 
общинските съветници и на кметския екип е изключителна важна за цялостното 
развитие на общината ни и затова, което ще се случва за в бъдеще.  

 
Нека да продължим да полагаме усилия и да подхождаме отговорно към 

задълженията си на общински съветници, за да отговорим на очакванията  на 
гражданите на община Крушари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/                                                                                                                  
Председател на Общински съвет Крушари 

  
 

  
 


