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  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГУРКОВО 
 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – тел.: 04331/ 22-60, 27-27 

ФАКС 04331/ 2887, e-mail: obs_gurkovo@mail.bg 
 
 

 

О Т Ч Е Т 
 

за дейността на Общински съвет  – Гурково и на неговите комисии  
за периода  01.01..2013 – 30.06. 2013 година 

 
Уважаеми колеги – общински съветници, 
Уважаеми господин Кмет, 
Дами и господа, 
 

   Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет 
изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно Отчет за дейността на 
съвета и неговите комисии в открито заседание.  
 Отчетът, който Ви  предлагам, обхваща периода от 01.01.2013 г. до 
30.06.2013 г. от Мандат 2011-2015 г. и е преди всичко фактологичен и 
отразява броя и тематиката на решенията, които са взети от Общинския 
съвет и неговите постоянни комисии. Той е отворен документ и по време 
на обсъжданията в постоянните комисии, както и на заседанието на 
Общинския съвет, могат да бъдат направени изменения и допълнения. 
 Общинският съвет провежда редовни и извънредни заседания по 
всички важни въпроси в Община Гурково и общинските съветници взимат 
отношение  по внесените предложения в ОбС - Гурково, както и по 
проблеми поставени от Кметовете по населените места, Кметските 
наместници и граждани.  
 Председателският съвет в състав: Председателят на ОбС и 
Председателите на групи в Общинския съвет - е провел 9 заседания, които 
са свързани предимно с дневния ред на предстоящи заседания на 
Общински съвет – Гурково. 
 За отчетния период бяха проведени 5 редовни заседания  от ОбС - 
Гурково.   
 Проведоха се и 5 съвместни заседания на постоянните комисии и 
едно на постоянната комисия по образование и култура, на които бяха 
приети 198 становища във връзка със заседанията на ОбС. От тях: 
 Икономическата комисия : 71 бр. становища; 
 Комисия по образование и култура: 35 бр. становища; 
 Комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната    
          среда:  60 бр. становища; 
 Комисия по обществен ред и законност: 32 бр. становища; 
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     Създадени бяха 3  временни комисии: 
 - за актуализация на Наредбата за управление на отпадъците и 
поддържане на чистотата на територията на Община Гурково; 
 - за актуализация на Наредбата за напояване на земеделските земи и 
частните дворове на територията на Община Гурково; 
 - за актуализация на Наредбата за организиране и дейност на 
охраната на земеделските имоти на територията на Община Гурково. 
 Временните комисии проведоха 3 заседания. 
 Проведени бяха две заседания на Комисията по образование, 
култура, туризъм, спорт, здравеопазване, социални дейности, 
вероизповедание и интеграция на малцинствата в обществения живот във 
връзка с разглеждането на две заявления с искане за отпускане на 
финансови помощи на граждани от бюджета на Община Гурково:   
преписката по  заявление вх. № ОС 64/05.03.2013 г. беше прекратена 
поради смърта на лицето Ангел Маринов Ангелов, а по заявление вх. № 
ОС 70/08.03.2013 г. от Иван Миланов Колаксъзов бе направен мотивиран 
отказ.    

През периода в деловодството на ОбС са постъпили от граждани: 
  2 бр. заявления по което е взето отношение; 
  4 бр. жалби за които е поискано становището на Кмета на 

Общината, а за едната и на други органи; 
  1 бр. подписка от жители на Общината; 

   В дневния ред на заседанията се включва точка ”Изказвания, 
питания, становища и предложения на граждани” в която гражданите 
могат да отправят своите въпроси към общинските съветници и Кмета на 
Общината. 

 Към Кмета на Общината бяха отправени: 
   13 устни питания от общински съветници: за неправилно спиране 
на жълта линия на улица; за възможността да се премести  знак «стоп»; за 
разбита канализация на ул. «Крайречна»; за нарушена пътна настилка на 
улици в Гурково и населените места; за публикации в пресата и Интернет; 
за неправомерно използване на общинска земя; за неизползваемостта на 
детския кът и чупене на липи в с. Паничерево; за предстоящия ремонт на 
ОДЗ «Латинка» гр. Гурково; за водата в с. Конаре и други. 
            2 писмени питания от общински съветници: относно 
инвестиционните намерения на ВиК – ЕООД Стара Загора в Община 
Гурково; енергийната ефективност и образователната система на 
територията на Община Гурково; 
            4 устни питания от кметове и кметски наместници: за дупки по пътя 
за с.Конаре; за възможността за спиране на автобус пред СОУ Гурково; за 
отпускане средствата за ремонт на пътищата в с.Лява река; 
            7 устни питания  от граждани: за собствеността на земи; за 
направата на канализация на ул.»М.Греков» гр. Гурково; за наличие на 
общинска гора, за замърсяване на площ зад блок в Гурково и други;           



 3 

 По тези питания бе взето отношение. 
 По две възражения от граждани срещу ПУП за застрояване на 
поземлен имот се чака информация от Кмета на Общината за становище на  
сизираните органи. 
            От писмата на Председателя на ОбС до Кмета на Община Гурково   
не е отговорено на: искане за становище относно жалба с вх.№  ОС 
120/30.04.2013 г. - от Марин Йовков – за лошото техническо състояние на 
конструкцията на обект „Пазар” гр. Гурково и искане за становище по 
инвестиционно намерение вх.№  ОС 150/23.05.2013 г. на Сергей Юлиянов 
Йовков от с.Паничерево.  
 Председателят на Общинския съвет изпрати писмо с изх № 
117/18.04.2013 г. - до Председателя на Асоциация по ВиК; Управителя на 
ВиК Стара Загора и Ръководителя на район Казанлък към ВиК Стара 
Загора по три въпроса: 

- жалба от граждани за липсата на вода в кв. Лозенец – юг” гр. 
Гурково; 

- въпроси във връзка със строежа на МВЕЦ Гурково; 
- писмо относно нанесени щети по улиците на с. Паничерево след 

ремонти на ВиК. 
 Получен е отговор от Областния управител на Област Стара Загора,  
от който става ясно, че Общинска администрация - Гурково е извършила 
проверка в кв.”Лозенец – юг” гр.Гурково, като за констатираните 
нередности са изпратени писма за отстраняване на същите, като при 
неизпълнение собствениците на имоти ще бъдат санкционирани, съгласно 
Наредба № 1 на Община Гурково. 
 В същото писмо е посочено и становището на управителя на ВиК – 
Стара Загора,  че дружеството няма основания за провеждане на 
технически или други мероприятия, свързани с проблема на живущите в 
кв. „Лозенец – юг”, тъй като никой не е абонат на ВиК – Стара Загора и 
изградените нови водопроводни клонове от Община Гурково не са 
собственост, не се експлоатират и поддържат от дружеството. 
     По тематичния план за дейността на Общински съвет – Гурково за 
периода януари - юни 2013 г. не са внесени следните материали: 
 -  приемане на Общинска стратегия за превенция на престъпността; 
 -  отчет за реализацията на отстъпените права за строеж с изтекли 
договори; 
 - информация за изпълнението на Наредба № 1 за осигуряване на 
обществения ред, поддържане на чистотата, организация на транспорта и 
безопастността на движението и опазването на полските имоти на 
територията на Община Гурково; 
 - информация за изпълнението на Наредбата за управление, 
стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд  
 -  информация за подготовката и провеждането на Празника на 
розата 2013 и Майските празници 2013 г.; 
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          -  информация относно финансовите резултати и приходи на Община 
Гурково в дружество „Аскент-фиш. 
 Не се представят административните актове на Кмета на Общината, 
както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в 
изпълнение на актовете, приети от ОбС – Гурково, съгласно чл.44, ал.1, 
т.18 от ЗМСМА. 
 І. По внесени материали от:  

- Кмет на Община –  68 предложения; 
- Председател ОбС – 18  предложения; 
- Общински съветници – 4  предложеня; 

са приети 90 решения – средно по 18 бр. на заседание. От тях:   
1.  Неприетите предложения  са  9  бр.; 

  - Предложение на Симеон Петков Урумов - Председател на 
Постоянната комисия по бюджет, финанси, инфраструктура, европейски 
фондове, национални и регионални програми, териториално развитие и 
общинска собственост и от  Тотка Недева Петкова - Председател на 
Постоянната комисия  по образование, култура, туризъм, спорт, 
здравеопазване, социални дейности, вероизповедание и интеграция на 
малцинствата в обществения живот с вх.№ ОС –  38/31.01.2013 г. относно 
пътуването на пенсионерите и хората в неравностойно положение с 
автобусен транспорт  по транспортните схеми на превозвача на Община 
Гурково; 
 - Предложение на  Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС –  
91/21.03.2013 г. – управление на недвижими имоти – частна общинска 
собственост, находящи се в землището на с. Димовци, общ. Гурково 
/отдаване под наем на селскостопански сгради за 10 години/, като вместо 
това ОбС – Гурково прие предложението на Председателя на ОбС за 
продажба на имотите; 
            - Предложение на  Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 
132/16.05.2013 г. за  управление на недвижим имот - частна общинска 
собственост, находящ се в с. Пчелиново, махала “Стоката”, общ. Гурково – 
да се ползва за търговска дейност. За същия имот не бе прието и 
предложението на Тотка Петкова – общински съветник имота да се ползва 
за  обредна зала и клуб на пенсионера; 
   - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 
133/16.05.2013 г. –  управление на недвижим имот – частна общинска  
собственост,  находящ се  в  землището  на  с. Конаре,  общ. Гурково м. 
“Съдранкови ливади” - отдаването под аренда да стане без търг или 
конкурс, като вместо това ОбС – Гурково прие предложението на  ПК по  
земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по  
бюджет, финанси, инфраструктура, европейски фондове, национални и 
регионални програми, териториално развитие и общинска собственост -  
отдаването под аренда да стане чрез публичен търг; 
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  - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 
134/16.05.2013 г. –  управление на поземлени имоти – частна общинска 
собственост, находящи се в землището на с. Конаре, общ. Гурково   
м.“Брода”, м. “Гладкия рът” - отдаването под аренда да стане без търг или 
конкурс, като вместо това ОбС – Гурково прие предложението на  ПК по  
земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по  
бюджет, финанси, инфраструктура, европейски фондове, национални и 
регионални програми, териториално развитие и общинска собственост -  
отдаването под аренда да стане чрез публичен търг; 
  - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 
135/16.05.2013 г. –  управление на поземлен имот – частна общинска 
собственост, находящ се в землището на с. Конаре, общ. Гурково   м. 
„Посран дол” - отдаването под аренда да стане без търг или конкурс, като 
вместо това ОбС – Гурково прие предложението на  ПК по  земеделие, 
горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по  бюджет, 
финанси, инфраструктура, европейски фондове, национални и регионални 
програми, териториално развитие и общинска собственост -  отдаването 
под аренда да стане чрез публичен търг; 

- Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 
168/19.06.2013 г. – управление на недвижим имот – отдаване под наем на 
част от имот – публична общинска собственост /сграда на Общинска 
администрация гр.Гурково / за продължаване на договор № 245 от 
03.08.2010 г./; 
  - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 
173/19.06.2013 г. – разпореждане с поземлени имоти – частна общинска 
собственост – предоставяне под аренда на поземлени имоти с 
идентификатори 38203.91.4, 38203.48.215, 38203.185.1, 38203.49.27, 
38203.49.33, 38203.92.5, 38203.54.4, 38203.54.17, 38203.53.2, 38203.53.7, 
38203.53.10 по кадастралната карта на с. Конаре, общ. Гурково. /м. „Гурева 
ливада”, м.„Делииваново лозе”,м.”Бранкови орехи”, м.”Барака” ,м. 
„Дюлевец”/ за отдаване под аренда чрез публичен търг или конкурс, а 
вместо това  ОбС прие предложението на Симеон Урумов – общински 
съветник същите имоти да бъдат отдадени под аренда за срок от 10 години 
без публичен търг или конкурс на ЗК ”Съгласие”, с. Конаре, общ. Гурково, 
представлявано от Атанас Златев Желев, Председател на ЗК”Съгласие”, с. 
Конаре; 
 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 
176/19.06.2013 г. – актуализация на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 год., приета с 
Решение № 226 / 31.01.2013 г. на Общински съвет – Гурково. 
 2. Има две предложения на Кмета на Общината, които са оттеглени 
от вносителя и не са включени в дневния ред на заседанията. 
 3. Няма оспорени решения на ОбС - Гурково от Областният 
управител на Област Стара Загора   
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 4. Няма процедури на оспорване на решения на ОбС – Гурково от 
Кмета на Общината. 
 5. Продължава процедурата във връзка  с подадена  Касационна 
жалба от Община Гурково до Върховния Административен съд – София 
против Решение № 171 от 24.10.2012 г. по адм.д. № 268/2012 г. на 
Административен съд  Стара Загора в което се оставя без уважение 
жалбата на Стоян Бонев Николов в качеството му на Кмет на Община 
Гурково против Решение № 111 от 22.06.2012 год. с което Общински съвет 
- Гурково прие повторно /потвърди/  оспореното Решение № 98 отразено в 
Протокол № 10 от 30.05.2012 г., в което ОбС –Гурково  приема 
предложението на инж. Нейко Нейков за включване в списъка на пасищата 
и мерите, общинска собственост, приет като Приложение № 1 на 
Годишния план за паша за 2012 г. на имот с идентификатор 18157.6.245, 
находящ се в землището на гр. Гурково, с площ от 59136 кв.м.  
/м.Тополито/. 
 ІІ.Решенията, които Общинския съвет прие през този период, 
показват  разнообразие от теми и адреси, за които са предназначени:  

  1.Първата група решения, са тези, които въвеждат в действие  
програми, стратегии, планове, правилници и наредби на Общинския съвет.
          1.1. Приемане на нови наредби, програми, стратегии, планове, 
правилници и правила - 11 бр: 

 - Правилник за Обществен съвет за съдействие и помощ при 
извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на 
обществен контрол върху тяхното осъществяване;  
 - Наредба за пожарната безопасност на територията на Община 
Гурково / отмени се Наредбата за пожарната безопасност и защита на 
населението на територията на община Гурково,  приета с Решение № 319 
от 29.03.2007 г. на ОбС – Гурково/; 

- Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Гурково /отмени се Наредбата за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Гурково 
приета с Решение № 63/08.06.2004г./; 

- Наредба за управление на отпадъците на територията на Община 
Гурково /отмени се Наредбата за управление на отпадъците и поддържане 
на чистотата на територията на Община Гурково, приета с Решение № 
280/25.10.2006 г./ 
 - Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - 
общинска собственост през 2013 година; 
 - Годишен план за действие през 2013 година по изпълнение на 
Общинската стратегия за развитие  на социалните услуги в Община 
Гурково  за 2011 – 2016 г. 

-  Общински план за младежта за 2013 година;  
 - Годишен план за паша  за 2013 г.; 

- Общинска програма за закрила на детето на Община Гурково за 
2013 год. 
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 - Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за 
периода ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2013 г.; 
 - Програма за развитие на туризма на територията на Община 
Гурково за 2013 година.  
         1.2. Актуализация  на съществуващата нормативна база – 12 бр. в: 
 Наредбата за управлението, стопанисването и вътрешния ред на 
гробищните паркове на територията на Община Гурково  (1 бр.); 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост(1 бр.); Общинския план за защита при 
бедствия на Община Гурково (1 бр.); Годишната програма за  управление и 
разпореждане с имотите – общинска  собственост за 2013 год. ( 9 бр.),  
 2. Решенията, свързани с бюджета и финансите на общината са  5 бр.: 
приемане на бюджета и инвестиционна програма на Община Гурково; 
одобряване на план – сметката за приходите и разходите от 
сметосъбирането на Община Гурково за 2013 година; одобряване разходи 
за командировки; предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета за 
Извънбюджетната сметка за 2013 г.; финансово подпомагане  на мъжкия 
отбор по футбол на ФК „Единство”    гр. Гурково. 
            3. 34 бр. са решенията на Общински съвет, свързани с разпореждане 
и управление на общинската собственост. В тази група са  решенията, 
свързани с провеждане на търгове, продажба и отдаване под наем и аренда 
на недвижими имоти, предоставяне за безвъзмездно ползване и управление 
на недвижими имоти – публична и частна общинска собственост, 
утвърждаване на списък на общинските жилища и гаражи, възмездно 
придобиване право на собственост, предоставяне ползване на мери и 
пасища – общинска собственост, актуализация списъка на имотите – 
публична общинска собственост, предварително съгласие за промяна 
предназначението на поземлени имоти  и други. 
           4. През отчетния период няма решения на Общинския съвет  
свързани с участието на Общината в проекти и програми: 
  5. По устройство на територията приетите решения, свързани с 
подробни устройствени планове са 10 бр. 
 6. Прието е едно решение в сферата на образованието и културата   - 
за одобряване на списъка на „Средищни училища” в Община Гурково. 
 7. С Решение № 248/ 28.03.2013 г. по Предложение на Председателя 
на ОбС с вх.№ ОС –  106/27.03.2013 г. се прие  Декларация осъждаща  
престъпния акт срещу Кмета на Община Гурково инж.Стоян Бонев – 
запалването на личния му автомобил на 26.03.2013 г. Декларацията бе 
приета единодушно от всички, но част от общинските съветници  изразиха 
неодобрението си за начина, по който се изказва съмнение относно 
евентуалните извършители на палежа  в публикации в пресата и Интернет.  
 8 . В деловодството на ОбС – Гурково постъпи второ писмо с вх.№ 
ОС 160/06.06.2013 г. от ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Паничерево, в 
което  се настоява за спешни мерки за демонтаж на опасната сграда на 
физкултурния салон, намираща се в двора на училището и пряко се задава 
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въпроса «Защо трябва да умират деца за да осигуряваме тяхната 
безопастност в училищните дворове?». 
 Първото писмо с вх.№ 185/28.06.2012 г. от ОУ «Св. Св. Кирил и 
Методий» с. Паничерево е придружено с конструктивно становище от 
22.02.2011 г. за техническото състояние на сградата с предписания за 
изпълнение за съхраняване на постройката. На 10.07.2012 г. общински 
съветници посетиха  ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Паничерево и също  
отправиха препоръки за решаване на проблема. 
  С Решение № 289/27.06.2013 г. по  Предложение на Председателя на 
ОбС – Гурково с вх. № ОС – 182/24.06.2013 г. се приеха единодушно  
мерки във връзка с писмо вх. № 160/06.06.2013 г. от колектива на ОУ 
„Св.Св. Кирил и Методий” с.Паничерево, Община Гурково. 
  9. Други решения – приемане на Календарен график за провеждане 
заседания на ОбС - Гурково през 2013 година; създаване на временни 
комисии; изменения на част от решения; утвърждаване  на Обществен 
съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на 
дейностите по социално подпомагане при Община Гурково; създаване на 
доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, 
пожари и извънредни ситуации на територията на Община Гурково; 
приемане  и одобряване на Задание за изработване на ОУП /Общ 
устройствен план/  на Община Гурково; узаконяване на незаконно 
извършено строителство на жилищни сгради на граждани от гр.Гурково с 
реализирано строителство в периода до 25.07.2003г. и с учредено право на 
строеж върху общински имоти. 

10. Бяха разгледани и приети 14 отчета, един доклад и една 
информация  по различни теми: 
        - отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за 2012 г.; 
       - отчет за състоянието на общинския дълг в Община Гурково за 
периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.;  
        - отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите 
комисии за периода  01.07.2012 – 31.12. 2012 година; 
        - отчет на Кмета на Община Гурково за дейността на Общината по 
изпълнение на програмата за управление и развитие на Община Гурково 
през Мандат 2011-2015 за периода м. декември 2011–м.декември 2012 г.; 
        - отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 година; 
        - отчет на Кмета на Община Гурково за изпълнение Решенията на 
Общински съвет – Гурково за ІІ-то полугодие на 2012 г.; 
        - отчет за Плана за развитие на социалните услуги в Община Гурково 
за периода 2011 – 2012 г. ; 
        - отчет за дейността на местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община 
Гурково през 2012 г.; 
        - отчети на кметове на кметства и кметски наместници в Община 
Гурково за 2012 г. (5 бр.); 
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         - отчет за изпълнението на  Програмата за закрила на детето в 
Община Гурково през  2012 г.; 
        - годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план 
за развитие 2007-2013 г. на Община Гурково за 2012 г.; 
         - информация за състоянието на обществения ред и борбата с 
престъпността в района обслужван от Участък „Полиция” гр.Гурково за 
2012 г. 
             Всички актове на Общинският съвет - приети, отменени и 
актуализирани наредби, правилници, програми, планове и други 
документи се публикуват на официалната Интернет -  страница на Община 
Гурково. 
           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.  
 Основната дейност на Общинския съвет се извършва в постоянните 
комисии, където задълбочено и на експертно ниво се обсъждат 
предложените проекти за решения.  В заседанията им вземаха участие : 
Председателят на ОбС, Кметът, Зам. кметът, Секретарят на Общината и 
специалисти от Общинската администрация. Становищата в комисиите се 
приемаха със съответното  гласуване и с необходимото по закон 
мнозинство. 
 Към Общински съвет – Гурково има и постоянно действаща комисия 
за предотвратяване и устанавяване на конфликт на интереси. 
 Практика във взаимодействието на Общински съвет и Общинска 
администрация е участието на общинските съветници в провеждането на 
търгове, конкурси и обществени поръчки. През отчетния период в такива  
са участвали общинските съветници: Д-р Иванка П. Дончева, Тотка 
Петкова, Мариана Тодорова, Иван Иванов, Павлин Ковачев За включване в 
състава на  тези комисии на представител от ОбС – Гурково, се изисква той 
да има необходимата компетенция. 
 Във връзка с постъпили предложения от Председателите на 
Клубовете на пенсионера и инвалида от Община Гурковос с искане за 
намаление в цената на билетите по междуселищния автобусен транспорт 
на 24.01.2013 г. бе проведено съвместно заседание на ПК по  бюджет, 
финанси, инфраструктура, европейски фондове, национални и регионални 
програми, териториално развитие и общинска собственост и  ПК по 
образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, социални дейности, 
вероизповедание и интеграция на малцинствата в обществения живот към 
Общинския съвет, на което присъстваха и Председателите на клубовете. 
 Общинските съветници Неделчо Попов и инж. Нейко  Нейков взеха 
участие през м. февруари 2013 г. в заседания на комисията за разпределяне 
на пасища и мери за общо и индивидуално ползване. 
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 Общинският съветник Мариана Тодорова бе член на журито на 
конкурса „Мис Роза Гурково 2013”, който се проведе на 31.05.2013 г. в НЧ 
”Войвода Генчо Къргов” гр. Гурково.  
  
 Председателят на Общински съвет взе участие в: 
  - ХХV-то Общо събрание на НСОРБ проведено на 28.02.2013 г. в гр. 
София; 
 - Заседание на Областния съвет за развитие на 03.06.2013 г. в  гр. 
Стара Загора. 
 - Среща с новия Областен управител на Област Стара Загора г-жа 
Живка Аладжова на 20.06.2013 г.   
  

Уважаеми  общински съветници, 
Уважаеми господин Кмет, 
Дами и господа, 

   

Искрено се надявам и занапред да продължим да работим отговорно 
и законосъобразно, без политическа конфронтация в дух на толерантност, 
търпимост и разбирателство за да даваме съществен принос за ефективно 
управление на общината, за подобряване живота на жителите  и 
превръщането на община Гурково в просперираща  европейска община.  
 Признателна съм на общинските съветници, Общинската 
администрация, юриста към ОбС, гражданите, фирмите и институциите за 
съдействието и подкрепата, която  съм получавала като Председател  на 
Общински съвет – Гурково. 
 
 БЛАГОДАРЯ ВИ! 

 
 
 

Д-р ИВАНКА П. ДОНЧЕВА – СЛАВОВА   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО 
 
 
 
 
18.07.2013 г. 
гр. Гурково. 
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