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ДО 
   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
КРУШАРИ  

                                           О  Т  Ч  Е  Т  
 

         От Петранка Янкова Кръстева – председател на Общински съвет Крушари 
 

         Относно: Дейността на Общински съвет-Крушари и на неговите комисии                    
през първото шестмесечие на 2015 година 

 

        Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 

        Настоящият  отчет за дейността на Общинския съвет с. Крушари и неговите 
комисии за периода от 01.01.2015 – 30.06.2015г. е изготвен в изпълнение на чл.27 
ал.6 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 ал.1 
т.16 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
        Своята дейност Общински съвет-Крушари осъществява на основание 
изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и другите нормативни 
документи, свързани с управлението и развитието на общината. 
           Настоящият отчет е фактологичен, проследява последователността на 
проблемите с които  съветът се е занимавал и съдържа няколко раздела първият от 
които се отнася до: 
 

1.Организация на работата на Общинския съвет 
 

През отчетния период Общинския съвет е провел 6 редовни и 2 две извънредни 
заседания. Съгласно нормативната уредба заседанията на ОбС 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 и начин и в срок, определени в Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет. Съгласно чл.33 ал.1 т.4 от ЗМСМА и чл.110 от Правилника за 
организацията и дейността на ОбС, общинските съветници имат право да отправят 
питания до Кмета на Общината. 

Приетите актове са обявени на информационните табла в общината и 
кметствата, също така са публикувани на интернет страницата на общината. За 
всяко заседание на ОбС  е отправена покана с обявен проект за дневен ред. Всички 
заседания проведени през периода са свикани от Председателя на ОбС, съгласно 
правомощията му дадени от ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет. Няма отложено заседание поради липса на кворум или други 
организационни причини. Съгласно правомощията, дадени на ОбС, като орган на 
местното самоуправление той приема решения в рамките на компетенциите му. 
Заседанията са свикани и проведени на следните дати: 

 
 

 

http://www.krushari.bg/


 

                                  РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ: 
-Заседание на 29.01.2015г. – присъстват 11 съветника приети решения от                 

№ 1/1 - 1/12 
-Заседание на 12.02.2015г. – присъстват 12 съветника приети решения от                

№ 2/13 -2/19 
-Заседание на 26.03.2015г.  – присъстват 11 съветника приети решения  от        

№ 4/29 – 4/60 
-Заседание на 30.04.2015г. – присъстват 12 съветника приети решения от                

№ 6/64 -  6/100 
-Заседание на 27.05.2015г.. – присъстват 12 съветника приети решения от                 

№ 7/101 – 7/115 
-Заседание на 25.06.2015г – присъстват 12 съветника приети решения от                

№ 8/116 – 8/126 
                             ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ: 
- Заседание на 10.03.2015г – присъстват 11 съветника прието решение  с                

№ 3/20 – 3/28 
- Заседание на 15.04.2015г – присъстват 11 съветника прието решение с                   

№ 5/61 – 5/63 
 

Съгласно Правилника за организацията  и дейността на ОбС на заседанията на 
ПК присъстват вносителите на предложенията или техни представители и отговарят 
на въпроси от страна на членовете на комисиите, с цел изясняване детайлите по 
внесените предложения и постигане на необходимата яснота. 

 

2. Дейност на постоянните комисии 
Постоянните комисии към Общинския  съвет са онези структури, които са в 

основата на динамиката на цялата дейност на местния законодателен орган – ОбС 
Крушари. По време на заседание на комисиите се водят спорове, дискусии, 
сблъскват се мненията и позициите, правят се разумни компромиси докато се стигне 
до общо становище с ясното съзнание, че това трябва да е най-правилното, най – 
полезното за хората, за селото  и за общината, защото за общинските съветници в 
община Крушари няма маловажни теми и въпроси. Общият брой  взети решения на 
заседания на ОбС Крушари са 126. За отчетния период Областният управител е 
упражнил правата си по чл.45 ал.4 от ЗМСМА  и е върнал за ново обсъждане 4 
решения, които в законоустановения срок бяха разгледани на заседание на ОбС 
Крушари. 

За отчетния период 01.01.2015-30.06.2015г. ПК по „Бюджет и финанси“  е 
провела 8 заседания и е разгледала   48  преписки. 

За отчетния период 01.01.2015–30.06.2015г. ПК по „Образование и култура“  е 
провела 6 заседания и е разгледала   16 преписки. 

За отчетния период 01.01.2015–30.06.2015г. ПК по „Международно 
сътрудничество“ е провела 7 заседания и  е разгледала 66 преписки. 

През първото шестмесечие на 2015 година постоянните комисии и Общинския 
съвет приеха  решения свързани с: 

     
Приемане на изменение и допълнение на действащи подзаконови 

нормативни актове – наредби: 
- Приема нова  Наредба № 7 за стопанисване,управление и предоставяне за 

ползване на общински пасища и мери на територията на община – Крушари.                                                                                               
- Приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 

община - Крушари. 
 

     Приемане на планове и програми: 
    - Годишен план за младежта за 2015г.  

      - Общинска Програма за закрила на детето за 2015г. 



    -Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска 
собственост за 2015г. Актуализира Програмата  и  извършва допълнение в 
Програмата.  

 

     Приемане и актуализация бюджета на общината: 
         -Приема  уточнения годишен план на бюджета за 2015г. по приходната и 
разходната част, приема разпределението  на преходния остатък от 2014г, приема 
бюджета на общината за 2015г. 
        -Приема и одобрява бюджетната прогноза на община Крушари за периода 2016-
2018г. 
       -Определя месечно възнаграждение на Кмета на общината и на кметовете на 
кметства, считано от 01.04.2015г. 
 

      Придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество по 
ЗОС и ЗУТ. 

        -Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване 
на поземлен имот в с.Полк.Дяково 
        -Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 
земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2015/2015 за срок от 
5 г. 
        -Дава съгласие да се отдадат под наем без търг маломерни земеделски земи от 
Общинския поземлен фонд за стопанската 2015/2015г за срок от 1 г. 
        -Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху 
земеделска земя с площ 49.998дка на читалище – Крушари за срок от 5 г. 
        -Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху 
земеделска земя с площ 35.001дка на читалище – Ефр.Бакалово за срок от 5 г.    
        -Дава съгласие да се предостави безвъзмездно право на управление на Главна 
дирекция”Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР,за нуждите на 
РСПБЗН-Крушари масивна едноетажна сграда и дворно място за срок от 10 години.           
        -Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 
част от административната сграда на общината за банков офис за срок от 10 г.   
        -Дава съгласие да се извършат продажби на поземлен имот в с. Добрин,на 
едноетажна полумасивна сграда в с. Телериг и на поземлен имот отреден за 
„Градина” в с. Телериг.      
                                           
  Кандидатстване на общината с проекти по програмите на Европейския съюз. 
        -Проект „ „Помощ в дома” по програма „Развитие на човешките ресурси” 
        -Проект „ Живото наследство” по Програма за Трансграничното сътрудничество 
Румъния – България  2014-2020г. 
 

                     Приемане на информации относно: 
-Приема информация относно учебно – възпитателната работа в училищата 

за първия учебен срок  на учебната 2014/2015. 
-Приема информация относно извършените дейности по зимната подготовка 

за сезон 2014-2015г. 
-Приема информация относно пожарната безопасност на територията на 

община Крушари. 
-Приема информация относно състоянието на обществения ред и борбата с 

престъпността на територията на участък –полиция-Крушари-2014г.                                                                                                           
-Приема информация за проведените мероприятия за хигиенизиране и 

поддържане чистота на населените места в община Крушар 
-Приема информация за дейността на пенсионерските клубове в община 

Крушари. 
-Приема информация за състоянието на административното обслужване в 

община Крушари за 2014г. 
-Приема информация за състоянието на водоснабдяването в община Крушари 



-Приема информация за нивото на изпълнение на проектите,по които работи 
община Крушари. 

                           Приемане на отчети за: 
-Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните в община Крушари за 2014г 
-Отчет за изпълнение решенията на ОбС за второто шестмесечие на 2014г. 
-Отчет за изпълнение Програмата за управлението,стопанисването и 

разпореждането с имотите общинска собственост за  2014г. 
-Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2014г. 
-Отчетите да дейността на кметовете по населени места за 2014г. 
-Отчет за изпълнение на Краткосрочната и Дългосрочната програма за 

използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2014г. 
-Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по 

отпадъците в община Крушари за 2014г. 
-Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Крушари. 
-Отчет за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари за 
2014г. 

-Отчет за дейността на ФК „Заря – 2006” за 2014г.                                                                                                                                      
-Отчет за разходваните средства за командировките за четвъртото 

тримесечие на 2014г и за първото тримесечие на 2015г  от Председателя на ОбС и 
Кмета на общината. 

 -Отчет за дейността на читалищата за 2014г. 
 

                                    Организационни 
-Да бъдат отпуснати на Полицейски участък – с.Крушари 60 литра дизелово 

гориво на месец. 
-Определя Ивелина Ганчева Илиева за външен експерт на Временната 

комисия за извършване проверка по проект „Ремонт и внедряване за енергийна 
ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари,Телериг и Ефр.Бакалово. 

-Променя капацитета на Дом за деца с умствена изостаналост – Крушари от 
100 на 70 места считано от 01.04.2015г. 

-Предлага да бъде разкрита нова социална услуга в общността „Център за 
социална рехабилитация и интеграция” – Крушари,като делегирана държавна 
дейност,с капацитет 40 места и численост на персонала 9 души ,считано от 
01.04.2015г. 

-Определя  Божанка Стойчева Вуцова за външен експерт на Временната 
комисия за извършване проверка по проект „Ремонт и внедряване за енергийна 
ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари,Телериг и Ефр.Бакалово. 

-Упълномощава представителя на община Крушари в Общото събрание на 
МБА–Добрич да представлява общината в редовното общо събрание на 
акционерите в МБАЛ което ще се проведе на 19.06.2015г. 

-Избира Боян Петров Петров – общински съветник да председателства 
заседанието на ОбС на 25.06.2015г и подписва всички документи на ОбС. 

-Одобрява сумата от 2000лв за дофинансиране на  НЧ „Й.Драгнев-1894” във 
връзка с участието на Младежкия танцов ансамбъл Златна Добруджа в 
международния фестивал в Р.Беларус. 

-Дава съгласие да се предоставят средства от бюджета на община Крушари в 
размер на 3000лв за дейността на сдружение „МИГ Тервел – Крушари”. 

-Дава съгласие сдружение „Агенция за регионално развитие и инвестиции”със 
седалище гр. Добрич да бъде прекратено,като дава съгласие за ликвидатор да бъде 
избран г-н Николай Георгиев Манев. 

                             Устройство на територията 
- Одобрява проект за ПУП-ПП за ветрогенератори в селата Александрия, 

Загорци, Земенци, Коритен, Добрин, Полк.Дяково, Лозенец, Крушари, 
Пор.Кърджиево. 



 

 Политика на сътрудничество и проучване опита на други общински съвети: 
Установяването на професионални контакти и обмяна на опит със сродни 

институции на територията на страната стана традиция с доказан полезен ефект,                                                                                                                         
които Общинския съвет Крушари осъществи с община Априлци през 2012г., община 
Лъки през 2013г., община Девин през 2014г. и с община Долна баня през 2015г. 
            Общинският съвет активно участва в работата на НСОРБ и НАПОС. 
 

         3. Отсъствия на общинските съветници от заседания на ОбС–Крушари 
проведени през първото шестмесечие на 2015г. 
           -  Боян Петров и Пламен Стоилов        - 29.01.2015г. 
           -  Видин Каракашев                              - 12.02.2015г. 
           -  Николай Петров и Пламен Стоилов  - 10.03.2015г. 
           -  Пламен Стоилов и Младен Колев     - 26.03.2015г. 
           -  Иван Йорданов                                  - 15.04.2015г. 
           -  Николай Петров                                 - 30.04.2015г. 
           -  Татяна Жендова                                - 27.05.2015г. 
           -  Петранка Янкова                                - 25.06.2015г. 
 

          4.Отсъствия на общинските съветници от заседания на Постоянните 
комисии за първото шестмесечие на 2015г. 

- Боян Петров,Татяна Жендова и Николай Петров  - 26.01.2015г. 
- Боян Петров,Видин Каракашев                             - 09.02.2015г. 
- Пламен Стоилов                                                   - 10.03.2015г. 
- Боян Петров,Татяна Жендова,Иван Йорданов     - 23.03.2015г. 
- Татяна Жендова                                                   - 22.05.2015г. 
- Пламен Стоилов                                                   - 22.06.2015г. 

 

Уважаеми общински съветници, въпреки противоречията, които възникваха в 
процеса на работа и върнатите  незаконосъобразни решения считам, че Общинския 
съвет работи отговорно и съпричастно към проблемите на общината. Считам, че 
беше проявен стремеж с решенията си колкото се може по-малко да 
възпрепятстваме работата на общинска администрация, което да води към 
резултати в полза на жителите на общината,чиито избраници сме ние. Нека до края 
на мандата  си 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 за решаване на въпросите съобразно нашите 
правомощия и компетенции.                                                                                      
 

След запознаване с отчета и обсъждане на дейността на Общинския съвет  и 
на неговите комисии на основание чл. 27 ал. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация предлагам следния                                                                                   

                                                                                                                ПРОЕКТ!
                                                                        

                                 Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Общински съвет-Крушари приема отчета  на председателя на Общинския 
съвет  за дейността на съвета и неговите комисии за първото полугодие на 2015 
година. 
 
 
 
С уважение, 
                    
ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/ 
Председател на ОбС-Крушари 


