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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  01.01.2014 – 30.06.2014 година 

 
 

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

   Настоящият отчет се внася в изпълнение на изискванията на чл.27, ал.6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110 от 
Правилника за организация и дейността на общински съвет – Гурково, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
          Отчета обхваща периода 01.01.2014г.-30.06.2014 година, който 
представлява шести отчетен период от началото на мандата на ОбС- Гурково – 
02.11.2011 г., като проведените заседания до 30.06.2014 г. са общо 37, на които 
са приети  441 решения.   
          През отчетният период няма промяна в броя и поименният състав на 
Общинският съвет, както и няма промяна и  в сформираните  четири постоянни 
комисии към съвета, в техния брой, състав и председатели. Няма промяна на 
групите общински съветници, регистрирани при ОбС- Гурково. 
 Председателският съвет в състав: Председателят на ОбС и Председателите 
на групи в Общинския съвет  е провел 10 заседания, които са свързани предимно 
с дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Гурково.  
  Председателският съвет на ОбС – Гурково е приел 1 решение за отпадане 
на точка от дневен ред, съдържаща:   
 - Предложение с вносител Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 
97/15.04.2014 г. – управление на недвижим имот – частна общинска собственост 
– отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 18157.501.958 по 
кадастралната карта на гр. Гурково и 
 - Предложение с вносител общинския съветник Симеон Урумов с вх.№ 
ОС – 54/26.02.2014 г. – промяна в Годишната програма на Община Гурково за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г. и 
разпореждане  с недвижим имот – частна общинска собственост – продажба на 
поземлен имот с идентификатор 18157.501.958 по кадастралната карта на гр. 
Гурково  
 поради внесена  в деловодството на Общински съвет – Гурково  с вх. № 
ОС 108/24.04.2014 г. Жалба с вх. № 1409/24.04.2014 г. до Административен съд 
Стара Загора от  Иванка Христова Попова от гр.Гурково, обл. Стара Загора, като 
наследник на Атанас Неделчев Попов против: Мълчалив отказ на Кмета на 
Община Гурково по молба вх. № 804 от 25.03.2014 г. за издаване на 
удостоверения и скици на възстановени наследствени имоти.  
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 За отчетния период бяха проведени 7  заседания  от ОбС – Гурково –   6  
редовни и 1 извънредно. 
           Нито едно от проведените заседания не е отложено поради липса на 
кворум или други организационни или политически причини. Всички заседания 
на Общинския съвет са проведени открито, като на тях бе осигурена възможност 
гражданите да участват в работата на съвета.  
 За датите на заседанията и проекто-дневния ред гражданите на Община 
Гурково се уведомяват чрез Интернет - страницата на Общината (www.obshtina-
gurkovo.com) и от обява на  информационното табло  в  сградата на общинската 
администрация. 
 Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно. 
 Отсъствията от заседанията са по уважителни причини /служебна 
ангажираност, заболяване, отсъствие от града и други/. 
  С Решение № 412/ 25.04.2014 г.  на ОбС бе създадена  Временна комисия 
за актуализизация на Наредба № 1 на Община Гурково. Комисията проведе две 
работни срещи, на които бяха поканени да участват Кмета на Общината и 
Кметовете на населените места. 
 Преди приемането на Бюджет и инвестиционна програма на Община 
Гурково за 2014 г. по инициатива и с участието на група общински съветници 
бяха проведени две срещи през февруари 2014 г. в с. Паничерево и с. Конаре на 
които гражданите имаха възможност да направят своите предложения, да 
изкажат мненията и препоръките си по Бюджет 2014 г.    
 Проведено бе едно заседание на Комисията по образование, култура, 
туризъм, спорт, здравеопазване, социални дейности, вероизповедание и 
интеграция на малцинствата в обществения живот във връзка с разглеждането на  
заявления  от родители, с които се отправят искания за еднократно финансово 
подпомагане на децата им, взели участие и завоювали награди в  Little  Miss & 
Mister Galaxy 2014 – V-то издание на конкурс за красота и талант. Комисията взе 
решение да се внесе предложение в ОбС - Гурково и определи размера на 
средствата. 

През периода в деловодството на ОбС са постъпили от граждани и фирми: 
- 3 бр. заявления; 1 предложение ; 1 инвестиционно намерение. 

 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.  
 В тази точка се поставиха 12 устни питания от граждани за:  
поддържането на пътя от бензиностанцията до Гурково до с. Конаре;  охраната 
на полските имоти; скъпата вода в с.Паничерево; отбелязването на 40-
годишнината от обявяване на Гурково за град;  събиране на още материали за 
Музея на магарето;  изготвяне на проект за соларно осветление на Общината;  
почистване на селско-стопанския път между Гурково и Николаево, отпускане  
сума на социално – слабите граждани за погребение; за пусковия срок на 
детската градина в Гурково, която е в ремонт; отстраняването на клони, които 
пречат на видимостта на пътя Паничерево – Едрево и  по магистралата; 
закупуване имот в Паничерево в бившия стопански двор;  обява в бюрото по 
труда. 
 
          Към Кмета на Общината бяха отправени също: 
          17 устни питания от общински съветници за: ремонта на детската градина 
в Гурково; вакантното място за кметски наместник на с. Лява река.;  детската 
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площадка в парка на град Гурково; разработване на кариера за камъни в Средна 
гора; почистване на канали в Гурково;   добив на камък от землище в Пчелиново; 
предложение бившите сгради на училищата в с. Лява река и с. Димовци да се 
обяват за продажба; липсата на решетки на отводнителните шахти на 
новопостроената улица „Крайречна” в Гурково и докъде се е стигнало с 
приключването на тази улица; ремонта на улиците в с. Паничерево; отделяне на 
средства за закупуване на препарати за третиране на тревата в гробищните 
паркове в Общината; изпълнението на Решение № 332/22.10.2013 г. по Протокол 
№ 28 на ОбС – Гурково; превантивните мерки, които се вземат в  Общината за 
предотвратяване на наводнения;  смяна на паветата на пътя Гурково – 
Паничерево;  плащанията на Община Мъглиж за депонирането на отпадъците в 
Гурково; постъпили средства в Общината от фирмата, работеща по проекта за 
реконструкцията на водопровода в с. Конаре и изхвърлянето на разкопания 
асфалт. 
 По  въпросите бе взето отношение от Кмета на Община Гурково. 
          Във връзка с питания на общински съветници от Председателя на ОбС - 
Гурково до Кмета на Община Гурково бяха изпратени: 
 - писмо изх.№ ОС – 25/29.01.2014 г. с въпроси относно дейността,която 
изпълнява работника по поддръжка на ВиК съоръженията в с. Конаре; 
договорите,сключени от жителите на с. Конаре с ВиК – оператора; предприетите 
мерки към днешна дата по изпълнение на Решение № 39/26.01.2012 г. на ОбС – 
Гурково – получен е отговор от Кмета на Общината; 
 - писмо изх. № ОС – 30/06.02.2014 г. с питания и искане на информации 
след възникнали въпроси на заседание на икономическата комисия на  
05.02.2014 г. – исканата информация е предоставена от Кмета на Общината; 
 - писмо изх. № ОС – 24 /06.02.2014 г. във връзка с писменно питане  от 
Красимир Гергов и инж. Нейко Нейков относно имот, засят с рози в землището 
на с.Паничерево – отговора на Кмета на Общината е, че евентуалния имот е 
държавна частна собственост; 
 - писмо изх. № ОС – 107 /17.04.2014 г. по повод предложението на г-жа 
Иванка Димитрова за организиране на среща  във връзка с въпроси, касаещи 
имоти в м.”Бялкови ниви”,  находяща се в землището на гр. Гурково – проведена 
е среща с участието на Председателя на ОбС – Гурково и гражданите на град 
Гурково на 11.06.2014 г. Мнението на гражданите е  единодушно – да не се 
продават имоти, за да има възможност да се възстановят от тези, които са ги 
притежавали и имат законно право на това.          
     По тематичния план за дейността на Общински съвет – Гурково за 
периода януари  - юни  2014 г. не са  внесени:   

- приемане на Общинска стратегия за превенция на престъпността; 
- отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества; 

 - приемане на информация относно финансовите резултати и приходи на 
Община Гурково в дружество „Аскент-фиш”; 
 - доклад за наблюдение на изпълнението на Стратегията за управление на 
общинската собственост за периода 2011 – 2013 г. по   Стратегия за управление 
на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г.; 

 - отчет за реализацията на отстъпените права за строеж с изтекли 
договори. 

 От административните актове на Кмета на Общината се представят в ОбС 
– Гурково копия на договори, издадени в изпълнение на решения, приети от 
Общински съвет, касаещи управление на общинската собственост.  
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 Няма предложения на Кмета на Общината, оттеглени от вносителя. 
 По предложение на общински съветници: 
 - предложения, касаещи поземлен имот с идентификатор 18157.501.958 по 
кадастралната карта на гр. Гурково не бяха включени в дневния ред на заседание 
на ОбС – Гурково на 27.02.2014 г.  
 - предложение с вх.№ ОС – 71/19.03.2014 г. - разпореждане с недвижими 
имоти – частна общинска собственост – продажба на поземлени имоти с 
идентификатори 18157.78.3, 18157.78.4, 18157.79.10, 18157.79.32, 18157.79.19 по 
кадастралната карта на гр. Гурково /м.Бялкови ниви/ не бе включено в дневния 
ред на заседание на ОбС – Гурково на 27.03.2014 г. 
  - разглеждането на предложение с вх.№ ОС –  119 / 22.05.2014 г. – 
управление на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. 
Лява река, общ. Гурково бе отложено. 
 
 І. По внесени материали от:  

- Кмет на Община –  60 предложения и 2 доклада; 
- Председател ОбС –  10  предложения; 
- Общински съветници – 2 предложения; 

 са приети 74 решения. От тях:   
  

 1. Неприето е Предложението на Кмета на Общината с вх.№ ОС –  135 / 
19.06.2014 г. – учредяване право на строеж в ПИ с идентификатор 18157.32.372 
по кадастралната карта на гр. Гурково за изграждане на фотоволтаична централа 
за производство на ел. енергия като отстъпеното право на строеж за изграждане 
на фотоволтаичен парк да е в размер на 77 000 лв., съгласно пазарната оценка. 
 Вместо това се прие Предложението на комисията по земеделие, горско 
стопанство и опазване на околната среда  и на икономическата комисия  
отстъпеното право на строеж за изграждане на фотоволтаичен парк да е в размер 
на 150 000 лв. 
 2. Със заповед № АК- 01- ЗД - 48 /13.02.2014 г.  Областният управител на 
Област Стара Загора връща за ново обсъждане Решение № 380/30.01.2014 г. на 
Общински съвет – Гурково, което  бе отменено като незаконосъобразно с 
Решение № 385/27.02.2014 г.  
 3. С Решение № 381/12.02.2014 г. по предложение на Кмета на Общината 
бе отменено Решение №110/20.06.2012 г. – даване съгласие за създаване на 
Комплекс за социални услуги, във връзка с кандидатстване на община Гурково 
за отпускане на средства от фонд „Социална закрила” към Министерството на 
труда и социалната политика. 
 4. Няма процедури на оспорване на решение на ОбС – Гурково от Кмета 
на Общината.     
 ІІ. Взетите решения на заседанията на Общинския съвет през отчетния 
период са отразени в следната таблица, разпределени по теми и адреси: 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 – 30.06.2014 ГОДИНА 
1. Решения, 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 - 13  бр:  
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 -  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гурково. 
- Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост през 2014 г. 
- План за паша за 2014 г. 
- Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Гурково  през 
2014 година по изпълнение на Общинската стратегия за развитие  на 
социалните услуги в Община Гурково  за 2011 – 2016 г. 
- Общински план за младежта за 2014 година. 

    - План за работата на  Обществения съвет за упражняване на обществен 
контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане при 
Община Гурково  през 2014 г. 
- Общинска програма за закрила на детето на Община Гурково за 2014 год. 

    -  Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Гурково  през 
2015 година по изпълнение на Общинската стратегия за развитие  на 
социалните услуги в Община Гурково  за 2011 – 2016 г. 
 - Програма за развитие на туризма на територията на Община Гурково за 
2014 – 2015  година.  
 - Общинска  програма за развитие на физическото възпитание  и спорт в 
община Гурково за периода 2014 – 2015 г. 
 -  Стратегия за развитие на образованието в Община Гурково за периода 
2014 – 2020 година. 
- Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода  
ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2014 г. 
- Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Гурково. 
 

1.2 Актуализация  на съществуващата нормативна база – 3 бр. в: 
- Правилника за организация и дейността на общински съвет - Гурково, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  
- Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост. 
- Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община 
Гурково за периода 2011 – 2016 г.  
 

2.  Решения, свързани с бюджета и финансите на общината  -  8 бр.:  
 - приемане Бюджет и инвестиционна програма на Община Гурково за 
2014г.  
-  одобряване  на   Бюджетна прогноза на Община Гурково за периода 2015 -
2017 г. 
- одобряване на план-сметката за приходите и разходите от 
сметосъбирането на Община Гурково за 2014 година. 
- одобряване  разходи за командировки.         
- актуализация на капиталовите разходи на Община Гурково за 2014 г. 
- издаване на запис на заповед от община Гурково в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, 
- отпускане на средства за  финансово подпомагане на деца от гр. Гурково, 
участвали в Little  Miss & Mister Galaxy 2014 – V-то издание на конкурс за 
красота и талант. 
- информация за актуализациите и   разпределението на промените по 
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бюджета на Община Гурково за първото тримесечие на 2014 година. 
 

3. Решения на Общински съвет, свързани с разпореждане и управление 
на общинската собственост -  17 бр. 
- подновяване на договор за настаняване на свободен наем във ведомствено 
общинско жилище; 
- учредяване право на пристрояване на сграда; 
- предоставяне под аренда на поземлени имоти (5 бр.) 
- отдаване под наем на поземлени имоти (4 бр.) 
- утвърждаване списък на общинските жилища по брой, предназначение и 
местонахождение; 
 - утвърждаване списък на общинските гаражи по брой, предназначение и 
местонахождение; 
 - предоставяне за безвъзмездно ползване на недвижими имоти–частна 
общинска собственост. 
- предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на 
поземлени имоти; 
- учредяване право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа за 
производство на ел. енергия; 
-  продажба на поземлен имот. 
  

4. Решения, свързани с подробни устройствени планове - 8 бр. 
 

5. Решения, свързани с даване на съгласие на ОбС за участие на 
Общината в проекти и  програми - 3 бр. 
- кандидатстване  с проект „Мерки за енергийна ефективност за сградата на 
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Паничерево за финансиране пред 
Национален доверителен екофонд; 
- кандидатстване пред Министерство на инвестиционното проектиране по 
процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на 
благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със 
социална насоченост,  Компонент 2: Проектиране и изпълнение на проектни 
предложения; 
- кандидатстване пред Министерството на финансите по Публична 
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. 
 

6. Решения,свързани с приемане на отчети,доклади и информации - 17 бр. 
6.1 Отчети – 13  бр. 

- отчет  за  изпълнение на бюджета на Община Гурково за 2013 г. 
- отчет за състоянието на общинския дълг в Община Гурково за периода 
01.01.2013–31.12.2013 г. 
- отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за 
периода  01.07.2013 – 31.12.2013 година 
- отчет за дейността на Общината по изпълнение на Програмата за 
управление и развитие на Община Гурково през  мандат 2011 – 2015 г. за 
периода м.януари 2013 – м. декември 2013 г. 
- отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане 
с имотите – общинска собственост за 2013 година. 
- отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за ІІ-то 
полугодие на 2013 г. 



 7 

- отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община 
Гурково през 2013 г. 
- отчет на Годишния план за действие през 2013 г. по изпълнение  на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Гурково 
2011 – 2016 г. 
-  отчет за дейността и основните проблеми на кметовете и кметските 
наместници  по населените места  за  2013 г. 
- отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 
2013 г. 
- отчет на Общинската   програма за развитие на физическото възпитание  и 
спорт в община Гурково  за периода 2012 – 2013 г. 
- отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на 
“Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на 
Община Гурково за периода 2010-2020 г.”, 
-  отчет за изпълнение на „Програма за овладяване на популацията на  
безстопанствените кучета на територията на община Гурково 2012 - 2015 
година” за 2013 г. 
 

6.2 Доклади -  1 бр. 
- годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 
развитие 2007 – 2013 г. на Община Гурково за 2013 година. 
 

6.3 Информации – 3 бр. 
- информация  на  ВНД Началник УП  за работата на Участък Полиция  
Гурково и взаимодействието му с Общинската администрация през 2013 г. ; 
- информация за развитието на туризма по Маркетинговата стратегия  за 
развитие на туризма в Община Гурково; 
- информация за извършената работа по снегопочистването и зимното 
поддържане на общинската пътна мрежа през сезон 2013/2014 г. 
 

7. Решения в сферата на образованието и културата - 2  бр. 
- одобряване на списък на „Средищни училища” в Община Гурково; 
- организиране на безплатна прожекция на български филм в рамките на 
общонационалната кампания „Лятно кино с БНТ 1”  в гр.Гурково. 
 

8. Други решения -  3 бр. 
- актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на 
обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално 
подпомагане при Община Гурково.   
- предоставяне на мери и пасища, общинска собственост за общо  и 
индивидуално ползване от земеделски стопани – животновъди и/или на 
техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи 
пасищни животни на територията на Община Гурково. 
- предоставяне ползването на пасища, мери и ливади  за индивидуално 
ползване от Жельо Маринов Маринов – регистриран земеделски 
производител, отглеждащ пасищни животни. 

 
 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 
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срок от приемането им. Също така, приетите актове на Общинския съвет се 
изпращат и на Районна прокуратура - Казанлък в предвид на правомощията й по 
осъществяване на общ надзор за законосъобразност на административните 
актове. 
 Обновявана е официалната Интернет -  страница на Община Гурково с 
актуална информация, което позволява на всички заинтересовани граждани да се 
информират своевременно за приетите от ОбС решения, наредби, програми и 
планове. Решенията на хартиен носител се поставят на определеното за това 
место в сградата на Общинската администрация. 
 Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения 
и други актове по компетентност, разпределени им от Председателя на 
Общински съвет, професионално, задълбочено и детайлно, а когато им е 
необходима допълнителна специализирана информация, на заседанията на 
постоянните комисии  присъстват представители на Общинска администрация - 
Кмет, Зам.кмет, Секретар на Община, други специалисти от Общинска 
администрация или компетентни лица от съответния ресор, които участват в 
изясняването на въпроси, свързани със законността и целесъобразността на 
предложените управленски решения. Становищата на комисиите се приемат 
след  дискусия и гласуване за всяко предложение. 

Проведоха се  8 съвместни заседания на постоянните комисии, на които 
бяха приети 200 становища във връзка със заседанията на ОбС. От тях са приети:  
 Комисия по бюджет, финанси, инфраструктура, европейски фондове, 
национални и регионални програми, териториално развитие и общинска 
собственост -  67 бр. становища; 
 Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, 
социални дейности, вероизповедание и интеграция на малцинствата в 
обществения живот - 38 бр.   становища; 
 Комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда 55 
бр. становища; 
 Комисия по обществен ред, законност, местно самоуправление, контрол 
на решенията на общинският съвет и работа с неправителствени организации – 
40 бр. становища. 
 Конструктивността в работа на Общинския съвет се дължи на активната 
работа на общинските съветници в постоянните комисии. Заседанията на 
комисиите са местата, където се водят дискусиите, сблъскват се мненията, 
правят се разумните компромиси, докато се стигне до общо становище с ясното 
съзнание, че то трябва да е най-полезно за хората,за Общината като цяло. 
 Към Общински съвет – Гурково има и постоянно действаща комисия за 
предотвратяване и устанавяване на конфликт на интереси, която не е провеждала 
заседания, поради липса на материали от това естество. 

Одитният доклад № 0200000413, издаден с Разпореждане № 302 от 
05.12.2013г. на Председателя на Сметната палата дава препоръка на Кмета на 
Община Гурково и на Председателя на ОбС - Гурково да отменят изискването за 
участие на общински съветник, като член на комисията за възлагането на 
обществените поръчки и провеждането на публичните търгове. В доклада се 
посочва, че въведеното изискване за задължително участие на общински 
съветници в комисиите е смесване на отговорностите между Кмета в качеството 
му на изпълнителна власт и Общинския съвет в качеството му на на орган на 
местното самоуправление. Това изискване отпадна с приемането на Решение № 
421/25.04.2014 г. на ОбС – Гурково с което бе направено изменение в Наредбата 
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за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост на Община Гурково.  

Председателят на Общински съвет взе участие в: 
-   общото събрание на Националната асоциация на Председателите на 

Общински съвети в Република България проведено през м.март 2014 г. в гр. 
Пловдив; 
 - отчетните събрания на  НЧ”Войвода Генчо Гъргов -1920 г.”гр.Гурково и                                                 
НЧ „Изгрев – 1924 г.”с.Паничерево,  проведени през м. март 2014 г.; 
 -  тържеството за изпращане на абитуриентите от Випуск 2014 на СОУ 
„Христо Смирненски” гр. Гурково, състояло се на 15.05.2014 г. От името на ОбС 
– Гурково на всеки абитуриент бе връчен подарък – рамка за снимка, 
стихосбирката „Училищна одисея” на местния поет Андрей Андреев и 
рекламно- информационни материали; 
 - организираната от СОУ „Христо Смирненски” кулинарна изложба на 
учениците през м. май 2014 г. От името на ОбС – Гурково на участниците бе 
връчен сувенир. 
                Общинският съветник Тотка Петкова участва в обучение  „Ефективно 
управление на общинското образование”, проведено  през м.февруари 2014 г.  в 
гр.Бургас и в Националната среща на общинските експерти по образование, 
проведена през месец март 2014 г. във Велико Търново. 
     

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

 
  Оценката за нашата работа ще бъде дадена от гражданите на Община 
Гурково.  Надявам тя да бъде положителна и нека да продължим да полагаме 
усилия, за да отговорим на техните очаквания.   През отчетния период мога да 
обобщя и да направя извод, че общинските съветници както  досега подхождат   
много отговорно към задълженията си и показват активно отношение към 
решаване на проблемите на гражданите и Общината. 
 Завършвам отчета с благодарност  за съвместните действия и подкрепата,  
които получавам от колегите общински съветници, Общинската администрация, 
юриста към ОбС, фирмите, институциите и гражданите на Община Гурково.  
  
 БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ! 
  

 
 
 
 

Д-р ИВАНКА П. ДОНЧЕВА – СЛАВОВА   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО 
 
 
 
22.07.2014 г. 
гр. Гурково. 
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