
 

 

 

 

1 

                                                                          

ОБЩИНА ГУРКОВО 

 
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail – gurkovo_obs@abv.bg 
 

 

О Т Ч Е Т 

 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. 

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 

                 На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.125 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация , предлагам на Вашето внимание, Отчет за изпълнение на 

решенията на Общински съвет за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. 

                 През отчетния  период Общински съвет - Гурково е провел 6 редовни и едно 

извънредно заседания с 87 внесени предложения и 87 приети решения. От 87-те внесени 

предложения, 67 са направени от Кмета на общината и 20 от Председателя на Общинския 

съвет.  

                 Най-съществената част от приетите от Общински съвет решения касаят 

управлението и разпореждането с общинска собственост: 

1. С решение № 358 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Гурково в изпълнение на 

чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост бе приет отчетът за изпълнение на  

годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2017 година. 

2. С решение № 359 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Гурково в изпълнение на 

чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост бе приета годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година. С 

решения № 379/22.02.2018 г.; № 382/22.02.2018 г.(Протокол № 31); № 398/29.03.2018 

г.(Протокол № 32); № 434/28.06.2018 г. и № 436/28.06.2018 г.(Протокол № 36) 

годишната програма бе изменена и допълнена.  В изпълнение на годишните 

програми за 2017 и 2018 год. и приети решения на ОбС, общинска администрация е 

извършила следното: 

 

2.1.РЕШЕНИЕ №336/30.11.2017г. /ПРОТОКОЛ №28/ 

Относно: Отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ : 

Помещение № 1 с полезна площ от 20 кв.м., представляващо част от сграда – бивша 

Автоспирка, с идентификатор на сградата 22767.501.449.2, със застроена площ на 

сградата от 152кв.м., брой етажи : 1, предназначение: Друг вид обществена сграда, адрес : 

с. Паничерево, общ. Гурково, ул. “Шипка“ №25,  
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Проведена е тръжна процедура за Помещение №1, представляващо част от сграда - 

бивша Автоспирка, с идентификатор на сградата 22767.501.449.2 и е сключен Договор 

за отдаване под наем №552/01.03.2018г. с наемател ЕТ ”ДАВИД-ЙОВЧО ЙОВЧЕВ”, 

ЕИК 201948316, със седалище и адрес на управление – обл. Стара Загора, общ. Гурково, с. 

Паничерево, представлявано и управлявано от Йовчо Йовчев. 

 

2.2.РЕШЕНИЕ №337/30.11.2017г. /ПРОТОКОЛ №28/ 

Относно: Отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ : 

Помещение № 3 с полезна площ от 50 кв.м., представляващо част от сграда – бивша 

Автоспирка, с идентификатор на сградата 22767.501.449.2, със застроена площ на 

сградата от 152 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид обществена сграда, адрес : 

с. Паничерево, общ. Гурково, ул. “Шипка“ №25,  

Проведена е тръжна процедура за Помещение № 3, представляващо част от сграда – 

бивша Автоспирка, с идентификатор на сградата 22767.501.449.2 и е сключен Договор 

за отдаване под наем №551/01.03.2018г. с наемател ЕТ ”НИП – МИМА ПОПОВА”, ЕИК 

833131463, със седалище и адрес на управление обл. Стара Загора, общ. Гурково, с. 

Паничерево, представлявано и управлявано от Мима Попова. 

 

2.3.РЕШЕНИЕ №349/21.12.2017г. /ПРОТОКОЛ №29/ 

Относно: Възмездно учредяване на право на строеж за жилищно строителство върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 22767.501.667 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД – 18-37 / 18.01.2010 г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот: с. Паничерево,  

общ. Гурково, п.к. 6172, ул. “ Байкал“ №24. Площ на имота: 380 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване /до 10 м./, при граници и съседи на целия имот: 22767.501.668, 22767.501.734, 

22767.501.666, 22767.501.681, 22767.501.680 

Проведена е тръжна процедура за учредяване на право на строеж върху ПИ с 

идентификатор, сключен е Договор за учредено право на строеж №559/11.05.2018г. със 

суперфициар Минчо Минчев от с. Паничерево, общ. Гурково. 

 

2.4.РЕШЕНИЕ №350/21.12.2017г. /ПРОТОКОЛ №29/ 

Относно: Възмездно учредяване на право на строеж за жилищно строителство върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2055 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД – 18-3 / 18.01.2010 г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Гурково, п.к. 6199, ул. “ Крайречна “ № 37. Площ на 

имота: 432 /четиристотин тридесет и два/ кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м. /, при граници и 

съседи на целия имот: 18157.501.2100; 18157.501.2059; 18157.501.2058; 18157.501.2054, 

18157.501.501 

Проведена е тръжна процедура за учредяване на право на строеж върху ПИ с 

идентификатор, сключен е Договор за учредено право на строеж №561/11.05.2018г. със 

суперфициар Недка Славова от гр. Гурково. 

 

2.5.РЕШЕНИЕ №351/21.12.2017г. /ПРОТОКОЛ №29/ 

Относно: Възмездно учредяване на право на строеж за жилищно строителство върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 
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Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2027 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД – 18-3 / 18.01.2010 г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Гурково, п.к. 6199, ул. “ Крайречна “ № 35. Площ на 

имота: 351 /триста петдесет и един/ кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, при граници и 

съседи на целия имот: 18157.501.2029; 18157.501.2028; 18157.501.2025; 18157.501.2026, 

18157.501.501. 

Проведена е тръжна процедура за учредяване на право на строеж върху ПИ с 

идентификатор , сключен е Договор за учредено право на строеж №562/11.05.2018г. със 

суперфициар Анка Славова от гр. Гурково. 

 

2.6.РЕШЕНИЕ №352/21.12.2017г. /ПРОТОКОЛ №29/ 

Относно: Възмездно учредяване на право на строеж за жилищно строителство върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2026 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД – 18-3 / 18.01.2010 г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Гурково, п.к. 6199, ул. “ Крайречна “ № 25. Площ на 

имота: 352 /триста петдесет и два/ кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м. /, при граници и 

съседи на целия имот: 18157.501.501; 18157.501.2027; 18157.501.2028; 18157.501.2025, 

18157.501.2024, 18157.501.2023. 

Проведена е тръжна процедура за учредяване на право на строеж върху ПИ с 

идентификатор, сключен е Договор за учредено право на строеж №560/11.05.2018г. със 

суперфициар Димка Иванова от гр. Гурково. 

 

2.7.РЕШЕНИЕ №353/21.12.2017г. /ПРОТОКОЛ №29/ 

Относно: Възмездно учредяване на право на строеж за жилищно строителство върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.931 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД – 18-3 / 18.01.2010 г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Гурково, п.к. 6199, Площ на имота: 305 /триста и 

пет/ кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, при граници и съседи на целия имот: 

18157.501.2034; 18157.501.2035; 18157.501.878; 18157.501.1101, 18157.501.809. 

Не е проведана тръжна процедура. Предстои промяна в кадастралната карта. 

 

2.8.РЕШЕНИЕ №354/21.12.2017г. /ПРОТОКОЛ №29/ 

Относно: Възмездно учредяване на право на строеж за жилищно строителство върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2054 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД – 18-3 / 18.01.2010 г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Гурково, п.к. 6199, ул. “ Крайречна “ № 35. Площ на 

имота: 363 /триста шестдесет и три/ кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, при граници и 

съседи на целия имот: 18157.501.2055; 18157.501.2058; 18157.501.2053; 18157.501.501. 

Проведена е тръжна процедура за учредяване на право на строеж върху ПИ с 

идентификатор , сключен е Договор за учредено право на строеж №563/11.05.2018г. със 

суперфициар Красимир Демирев от гр. Гурково. 

 

2.9.РЕШЕНИЕ №381/22.02.2018г. /ПРОТОКОЛ №31/ 
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Относно: Възмездно учредяване на право на строеж върху поземлен имот – частна 

общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.1045 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД – 18-3 / 18.01.2010 г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Гурково, п.к. 6199, Площ на имота: 402 кв.м. 

/четиристотин и два кв.м./ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин 

на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при граници и съседи на целия 

имот: 18157.501.1043; 18157.501.415; 18157.501.539; 18157.501.984. 

Проведена е тръжна процедура за учредяване на право на строеж върху ПИ с 

идентификатор 18157.501.1045, сключен е Договор за учредено право на строеж 

№558/11.05.2018г. със суперфициар Валери Мачков от гр. Казанлък. 

 

2.10. РЕШЕНИЕ №379/22.02.2018г. /ПРОТОКОЛ №31/ 

Относно: Отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 18157.183.26 и 

18157.183.27 по кадастралната карта на гр. Гурково. 

На обявения търг за дата 28.06.2018г. не се явиха кандидати и търгът не се проведе. 

 

2.11. РЕШЕНИЕ №380/22.02.2018г. /ПРОТОКОЛ №31/ 

Относно: Предоставяне под аренда на поземлен имот с идентификатор 18157.132.6 по 

кадастралната карта на гр. Гурково. 

Проведена е тръжна процедура и за ПИ с идентификатор 18157.132.6е сключен Договор за 

отдаване под аренда №557/08.05.2018г. с арендатор Мартин Марков от гр. Гурково. 

 

2.12. РЕШЕНИЕ №378/22.02.2018г. /ПРОТОКОЛ №31/ 

Относно: Предоставяне под наем на част от сграда с идентификатор 18157.501.263.2.2.1 

по кадастралната карта на гр. Гурково без търг или конкурс, а именно: 

Помещение № 4, представляващо лекарски кабинет и манипулационнa към него, с площ от 

33,50 кв.м. /тридесет и три цяло и петдесет стотни кв.м./, находящо се на втори етаж /ниво 

три/ от сграда „Бивша поликлиника” за здравни дейности и задоволяване на здравните 

нужди. на населението с  

“АИППМП – д-р АНТОНИЯ ВЕЛЕВА 2008”ЕООД, с ЕИК 204775990 и адрес на 

управление гр. Стара Загора, ул. “Полк. Димитър Димитров” № 7, представлявано и от д-р 

Антония Велева. 

Сключен Договор за отдаване под наем №553/14.03.2018г. с наемател АИППМП – д-р 

АНТОНИЯ ВЕЛЕВА 2008”ЕООД, представлявано и от д-р Антония Велева. 

 

2.13. РЕШЕНИЕ №382/22.02.2018г. /ПРОТОКОЛ №31/ 

Относно: Възмездно учредяване на право на строеж за жилищно строителство  върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2016 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД – 18-3 / 18.01.2010 г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот: : гр. Гурково, п.к. 6199 ул. „Равнец” №2, Площ на 

имота: 338 /триста тридесет и осем/ кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, при граници и 

съседи на целия имот: 18157.501.2015; 18157.501.2017; 18157.501.812; 18157.501.809.  

Не е проведана тръжна процедура. Предстои промяна в кадастралната карта. 

 

2.14. РЕШЕНИЕ №397/29.03.2018г. /ПРОТОКОЛ №32/ 

Относно: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ: 
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Поземлен имот с идентификатор 18157.501.1043 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Гурково; с адрес на имота: гр. Гурково, бул. “Княз Александър 

Батенберг” № 8; с площ 424 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 

с Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в 

него сграда с идентификатор 18157.501.1043.1, със застроена площ от 61 кв.м. брой 

етажи: 2 /два/, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, състояща се от три стаи, 

кухня и сервизни помещения, построена 1940 год., с номер по предходен план: 1043, 

квартал: 26, парцел: XVIII по плана на град Гурково. 

Проведена е тръжна процедура на 12.07.2018г. и за ПИ с идентификатор 18157.501.1043 

предстои сключване на Договор за покупко-продажба със спечелилия търга г-жа Галя 

Куртева с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. …….и настоящ адрес: САЩ. 

 

2.15. РЕШЕНИЕ №398/29.03.2018г. /ПРОТОКОЛ №32/ 

Относно: Предоставяне под аренда без търг или конкурс за срок от 10 /десет/ години 

поземлени имоти – частна общинска собственост представляващи: 

Поземлен имот с идентификатор 38203.97.9  по КК и КР на с. Конаре, общ. Гурково, обл. 

Стара Загора; с адрес на ПИ: с. Конаре, местност „САДРАНКОВИ ЛИВАДИ”; с площ от 

142 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя;  

Поземлен имот с идентификатор 38203.97.10 по КК и КР на с. Конаре,  

общ. Гурково, обл. Стара Загора; с адрес на ПИ: с. Конаре, местност „САДРАНКОВИ 

ЛИВАДИ”;  с площ 141 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин 

на трайно ползване: Изоставена орна земя;  

Сключен Договор за отдаване под аренда №567/15.05.2018г. с арендатор Бонка Златева от 

с. Конаре, общ. Гурково 

 

2.16. РЕШЕНИЕ №407/26.04.2018г. /ПРОТОКОЛ №34/ 

Относно: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна 

общинска собственост, представляващи:  

1.Сграда с идентификатор 21124.32.283.3, разположена в ПИ с идентификатор 

21124.32.283, с адрес с. Димовци, общ. Гурково, със застроена площ 33 кв.м., брой етажи: 

1, предназначение : Селскостопанска сграда, 

2. Сграда с идентификатор 21124.32.283.8, разположена в ПИ с идентификатор 

21124.32.283, с адрес с. Димовци, общ. Гурково, със застроена площ 23кв.м., брой етажи: 

1, предназначение : Селскостопанска сграда 

Проведена е тръжна процедура 28.06.2018г. и за ПИ с идентификатори 21124.32.283.3 и 

21124.32.283.8, предстои сключване на Договор за покупко-продажба със спечелилия търга 

„ЕКО КЛИЙН АББ” ЕООД, представлявано и управлявано от Ангел Бабанов с постоянен 

адрес: гр. Стара Загора, ул….. 

 

2.17. РЕШЕНИЕ №421/30.05.2018г. /ПРОТОКОЛ №35/ 

Относно: Провеждане на нов публично оповестен конкурс отдаване под наем на недвижим 

имот – частна общинска собственост с идентификатор 18157.501.492, ведно с построените в 

него сгради, находящ се в гр. Гурково ул. „Патриарх Евтимий” № 5, за предоставяне на 

социална услуга „Дом за стари хора” в специализирана институция. 

Предстои провеждането на публично оповестен конкурс на 19.07.2018г. 

 

2.18. РЕШЕНИЯ №395 и 396/29.03.2018 ГОД. / ПРОТОКОЛ № 32/ 

Относно: Утвърждаване на  списъци на общинските жилища и общинските гаражи по 

брой, предназначение и местонахождение. 
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2.19.              РЕШЕНИЕ № 434/28.06.2018 ГОД./ ПРОТОКОЛ № 36/  

Относно: Управление на недвижим имот – частна общинска собственост – отдаване под 

наем на поземлен имот с идентификатор 18157.91.507 по кадастралната карта на гр. 

Гурково с площ 5000 кв.м за стопански нужди и земеделие.  

Предстои провеждане на тръжна процедура. 

 

2.20. РЕШЕНИЕ № 435/28.06.2018 Г./ПРОТОКОЛ № 36/  

Относно:  Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост – продажба на 

общински жилищен имот, Апартамент с идентификатор 18157.501.1112.1.18 по 

кадастралната карта на град Гурково, находящ се в гр. Гурково бул.” Княз Ал.Батенберг“ № 

9, вх.Б, ет.1, ап.18. 

Общински съвет не прие предложението на Кмета на Община Гурково за разпореждане с 

недвижим имот – частна общинска собственост – продажба на общински жилищен имот, 

Апартамент с идентификатор 18157.501.1112.1.18 по кадастралната карта на град Гурково, 

находящ се в гр. Гурково бул.” Княз Ал.Батенберг“ № 9, вх.Б, ет.1, ап.18. 

 

2.21. РЕШЕНИЕ № 436/28.06.2018 Г./ПРОТОКОЛ № 36/ 

Относно:  Учредяване възмездно право на строеж, за жилищно строителство, върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 22767.501.653 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паничерево, общ.Гурково. 

Предстои провеждане на процедура. 

 

2.22. РЕШЕНИЕ № 437/28.06.2018 Г./ПРОТОКОЛ № 36/ 

Относно:  Учредяване възмездно право на строеж, за жилищно строителство, върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 22767.501.674 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паничерево, общ.Гурково.  

Предстои провеждане на процедура. 

 

2.23. РЕШЕНИЕ №368/25.01.2018 г. / ПРОТОКОЛ № 30/ 

Относно: Предоставяне ползването на имоти общинска собственост – полски пътища, 

които попадат в масивите за ползване по процедурата на чл.37в, ал.16 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

По приетото решение са сключени 10 бр. договори за срок от 1 година на обща стойност 

2885 лв. с обща площ на отдадените пътища – 121,519 кв.м. 

 

2.24. РЕШЕНИЕ №389/29.03.2018 г. / ПРОТОКОЛ № 32/ 

Относно:  Предоставяне на общински пасища, мери и ливади на земеделски стопани 

животновъди за общо и индивидуално ползване и приемане на годишния план за паша. По 

приетото решение е извършено разпределение на общинските пасища, мери и ливади, като 

пасища и ливади са разпределени на 16 бр. земеделски производители животновъди, 

изготвени са договорите, но все още не са подписани от наемателите.  

2.25. РЕШЕНИЕ №417/26.04.2018 г. / ПРОТОКОЛ № 33/ 

Относно: Безвъзмездно придобиване на право на собственост върху недвижим имот, 

представляващ Поземлен имот с проектен идентификатор 18157.83.523 по КК и КР на гр. 

Гурково, с проектна площ от 70 кв.м. и местонахождение: местност „Дъбравата”.  

Процедурата е приключена. Подписан е договор за дарение. 

2.26. РЕШЕНИЯ №418/26.04.2018 г. / ПРОТОКОЛ № 33/ и № 419/30.04.2018 г. 

/ПРОТОКОЛ № 34/ 



 

 

 

 

7 

Относно:  Изменение  и допълнение на Решение № 505/18.12.2014 г., с което Общински 

съвет – Гурково дава своето предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване 

(НТП) на поземлен имот с идентификатор 18157.55.542 с площ 9742 кв.м. от „пасище” в 

„изоставена орна земя”.   
След промяна на срока на предварителното съгласие цялата преписка е изпратена в ОС 

«Земеделие и гори» град Мъглиж. Процедурата с промяната на НТП е приключена.    
                                                              

2.27. РЕШЕНИЕ № 441/28.06.2018 Г./ПРОТОКОЛ № 36/ 

 Относно:  Информация за състоянието на предоставените под наем/аренда земеделски 

земи по сключени Договори за периода 2016 – 2017 година. 

Информацията е приета от Общински съвет. 

 

2.28. ЕШЕНИЕ №406/26.04.2018г. /ПРОТОКОЛ №34/ 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за наемни цени на недвижимите имоти – 

общинска собственост в Община Гурково, приета с Решение 557/30.04.2015г., изм. и доп. с 

Решение №599/30.07.2015г. на Общински Съвет – Гурково 

Предстои актуализиране на договорите за наем, сключени от Община Гурково в 

съответствие с новоприетите текстове. 

 

 По останалите  предложения на Кмета на общината, Общинският съвет е приел решения, 

които се отнасят до различни сфери от дейността на община Гурково и по своята тематика 

обхващат няколко основни групи: 

3. Една значителна част  от решенията на ОбС – 10 бр. касаят бюджета и 

финансите на общината: 

3.1.РЕШЕНИЕ № 360/ 25.01.2018 Г. / ПРОТОКОЛ № 30/ 

Относно: приемане на бюджета на община Гурково за 2018 г., 

 

3.2.РЕШЕНИЕ № 357/ 25.01.2018 Г. / ПРОТОКОЛ № 30/ 

Относно: одобряване на план-сметката за планираните постъпления и разходвани средства 

от такса битови отпадъци за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на 

територията на Община Гурково за 2018 г. 

 

3.3.РЕШЕНИЕ № 361/ 25.01.2018 Г. / ПРОТОКОЛ № 30/ 

ОТНОСНО: отчет за състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. 

в Община Гурково 

 

3.4.РЕШЕНИЕ № 362/ 25.01.2018 Г. / ПРОТОКОЛ № 30/; РЕШЕНИЕ № 

394/29.03.2018 г. за изменение на предходното решение 

Относно: издаване на запис на заповед от община Гурково в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по Договор № 24/07/2/0/00387 от 13.12.2017 г. по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект 

„ Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, село Паничерево и село 

Конаре, обл. Стара Загора”, сключен между Община Гурково и ДФ „Земеделие”. 

 

3.5.РЕШЕНИЕ № 386/ 29.03.2018 Г. / ПРОТОКОЛ № 32 

Относно: приемане на актуализираното разпределение на промените по бюджета на 

Община Гурково за четвъртото тримесечие на 2017 г. 
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3.6.РЕШЕНИЕ № 387/ 29.03.2018 Г. / ПРОТОКОЛ № 32 

Относно: одобряване на бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от 

местни приходи на разходите за местни дейности на Община Гурково 

 

3.7.РЕШЕНИЕ № 405/ 26.04.2018 Г. / ПРОТОКОЛ № 33 

Относно: приемане на актуализираното разпределение на промените по бюджета на 

Община Гурково за първото тримесечие на 2018 г. 

 

3.8.РЕШЕНИЕ № 420/ 30.05.2018 Г. / ПРОТОКОЛ № 35 

Относно:  Предложение на Кмета на Община Гурково с вх. № ОС – 135 / 21.05.2018 г. – 

отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Гурково в Сметка за 

европейски средства /СЕС/ за авансово финансиране на плащания по Проект 

BG05M9ОP001-1.028-0001 „РАБОТА”, финансиран от ОП „Развитие на човешките 

ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 

 

3.9.РЕШЕНИЕ № 428/ 28.06.2018 Г. / ПРОТОКОЛ № 36 

Относно: актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 

Гурково по искане на  СУ „Христо Смирненски“ град Гурково – второстепенен 

разпоредител с бюджетни средства. 

 

3.10.РЕШЕНИЕ № 443/ 28.06.2018 Г. / ПРОТОКОЛ № 36 

ОТНОСНО: издаване на запис на заповед от община Гурково в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по Договор № 24/07/2/000452 от 21.06.2018 г. по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект 

„Подобряване на водоснабдителната инфраструктура в селата Конаре и Паничерево, 

община Гурково, област Стара Загора”, сключен между Община Гурково и ДФ 

„Земеделие”. 

Заявката за авансово плащане е изготвена. Предстои подписване на договор с 

обслужващата банка за специалната извънбюджетна сметка за управление на средствата от 

ЕСФ и пакета с документи ще бъде подаден в ДФЗ. След одобрение и получаване на 

средствата ще започнем разплащането по проекта /консултантски услуги за проектиране/. 

 

  По всички решения, които Общински съвет е взел, касаещи бюджета и 

финансовото управление на община Гурково, са извършени съответните действия и 

актуализации. Бюджетът и отчетите за изпълнението му се представят в 

законоустановените срокове на  МФ, Сметна палата и др. институции. Същите се 

публикуват на интернет-сайта на община Гурково. 

 

    4.Общински съвет е приел и 9 решения, свързани с устройственото планиране 

    4.1. РЕШЕНИЕ  № 399/ 29.03.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 32 / 

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП /парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура/ - външно електроприсъединяване и външно 

водозахранване на ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 18157.79.21 по КК /кадастрална 

карта/ на гр. Гурково с трасе, преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори 

18157.79.29; 18157.79.30 и 18157.501.503 по КК /кадастрална карта/ на гр. Гурково. 
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4.2. РЕШЕНИЕ  № 400/ 29.03.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 32 / 

Относно: Одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура/ - за изграждане на подпорни стени с трасе 

преминаващо през ПИ с идентификатори 18157.98.297; 18157.98.581; 18157.98.983; 

18157.98.987; 18157.98.989; 18157.98.990; 18157.187.91 и 18157.501.501 по КК на гр. 

Гурково за изпълнение на обект: „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на 

наводнения, корекция и почистване на речното корито на р. Лазова, гр. Гурково, община 

Гурково“. 

 

4.3.РЕШЕНИЕ  № 401/ 29.03.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 32 / 

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен план/ – ПРЗ 

/план за регулация и застрояване/ за ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 18157.269.6 по 

кадастралната карта на гр. Гурково. 

 

4.4.РЕШЕНИЕ  № 402/ 29.03.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 32 / 

Относно: разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен план/ – ПП 

/парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура/ за изграждане на открита 

пасарелка преминаваща над ПИ с идентификатор 18157.501.691 /УПИ ХVІІ – 691 в кв. 51 

по ПР/; ПИ с идентификатор 18157.501.1110 /УПИ І – 1108, 1110, 1138 в кв. 64 по ПР/ и ПИ 

с идентификатор 18157.501.929 /о.т. 175  - о.т. 176 по ПР/ по КК /кадастрална карта/ на гр. 

Гурково. 

 

4.5.РЕШЕНИЕ  № 403/ 29.03.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 32 / 

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП /парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура/ - пътна връзка на ПИ /поземлен имот/ с 

идентификатор 18157.83.52 по КК /кадастрална карта/ на гр. Гурково, с трасе преминаващо 

през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори 18157.83.45; 18157.83.494 и 18157.83.498 по 

КК /кадастрална карта/ на гр. Гурково. 

 

4.6. РЕШЕНИЕ  № 422/ 30.05.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 35 / 

Относно: Одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура/ за газопровод с трасе , преминаващо през  ПИ 

с идентификатор 18157.133.5 по КК на гр. Гурково и ПИ с идентификатори 38203.133.1; 

38203.134.1; 38203.134.2; 38203.134.3; 38203.134.19; 38203.134.20; 38203.138.16; 

38203.146.422; 38203.146.473; 38203.146.492 и 38203.151.6 по КК на с. Конаре за 

реализирането на проект за обект: „Газоснабдяване на Община Гурково“ с подобект: 

„Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на община Гурково за 

захранване на Южна индустриална зона на гр. Гурково – етап 2013 и отклонение към гр. 

Твърдица до границата на община Твърдица – ТТР 20 В 2.2013“. 

 

4.7. РЕШЕНИЕ  № 423/ 30.05.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 35 / 

Относно:  Изменение на решение № 304 от 27.07.2017г. на Общински съвет гр. Гурково с 

което е разрешено изработването на проект за ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ /план 

за застрояване/ за ПИ с идентификатор 18157.79.21 по КК на гр. Гурково. 

 

4.8. РЕШЕНИЕ  № 439/ 28.06.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 36 / 

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен план/ – ПЗ 

/план за застрояване/ за ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 18157.33.6 по кадастралната 

карта на гр. Гурково. 

Всички приети решения от ОбС относно разрешение изработване и одобряване на 

проекти за ПУП са изпълнени или в процес на изпълнение от възложителите. 
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4.9. РЕШЕНИЕ  № 429/ 28.06.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 36 / 

Относно:  Одобряване на Общ устройствен план на Община Гурково 

 

 ОУП е със прогнозен срок на действие 15-20 години и се приема, за да предложи 

условия за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за 

изграждане развитие и комплексно устройство на общинската територия  в хармонично 

единство на урбанизираните територии със съществуващите природни елементи и 

културно-историческото наследство и предлагане на възможности за превръщането на 

общината в мощен фактор за развитие на региона.  Предстои публикуването му в Държавен 

вестник. След влизането му в сила става задължителен за прилагане. 

 

5. В изпълнение на своите правомощия Общински съвет – Гурково, по предложение на 

Кмета на общината е приел и  други решения,  отнасящи се  до политиката за развитие 

на  община Гурково като местна общност:  

5.1.РЕШЕНИЕ  № 364/ 25.01.2018 Г./ ПРОТОКОЛ № 30 / 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за управление и развитие на 

Община Гурково през мандат 2015-2019 г. за периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 

 

5.2.РЕШЕНИЕ  № 365/ 25.01.2018 Г./ ПРОТОКОЛ № 30 / 

Относно: актуализация на Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020 г. 

 

5.3.РЕШЕНИЕ  № 371/ 22.02.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 31 / 

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Гурково за  2018 -2019 г.  

 

5.4.РЕШЕНИЕ  № 373/ 22.02.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 31 / 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г. и 

Общински план за младежта за 2018 година. 

 

5.5.РЕШЕНИЕ  № 374/ 22.02.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 31 / 

Относно: приемане Отчет на годишния  план за развитие на  социалните услуги  през 2017 

г.  и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Гурково  през 2019 година 

 

5.6.РЕШЕНИЕ  № 375/ 22.02.2018 Г./ ПРОТОКОЛ № 31 / 

Относно: приемане на Отчет за работата на Обществения съвет за упражняване на 

обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в Община 

Гурково за 2017 г. и План за работата му през 2018 г.    

 

5.7.РЕШЕНИЕ  № 375/ 22.02.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 31 / 

Относно: приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Гурково през 

2017 г. 

 

5.8.РЕШЕНИЕ  № 388/ 29.03.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 32 / 

Относно: одобряване на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие 2014-2020 г. на Община Гурково за 2017 г. 

 

5.9.РЕШЕНИЕ  № 390/ 29.03.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 32 / 

Относно: приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програмата за закрила на детето в 

Община Гурково за 2017 г. 
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5.10.РЕШЕНИЕ  № 392/ 29.03.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 32 / 

Относно: приемане на Отчет за изпълнение на Общинския план за действие за интегриране 

на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в община Гурково за 

2017 – 2020 г.,  за изминалата  2017 г. 

 

5.11.РЕШЕНИЕ  № 409/ 26.04.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 33 / 

Относно: приемане на доклади на председателите на читалищата на територията на 

Община Гурково за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 

2017 г. 

 

5.12.РЕШЕНИЕ  № 410/ 26.04.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 33 / 

Относно: приемане на Общински план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Гурково за  2018 г. 

 

5.13.РЕШЕНИЕ  № 411/ 26.04.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 33 / 

Относно: приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в 

Община Гурково за  2017 г. и  Програма за развитие на туризма в Община Гурково за 2018 

г. – 2019 г.  

 

5.14.РЕШЕНИЕ  № 412/ 26.04.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 33 / 

Относно: приемане Отчет за изпълнение на Програма за развитие на физическото 

възпитание  и спорт в община Гурково  за 2017 г. и приемане  Програма за развитие на 

физическото възпитание и спорт в община Гурково за периода 2018 – 2019 г. 

 

5.15.РЕШЕНИЕ  № 425/ 30.05.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 35/ 

Относно:  отчет за изпълнение на Общинската Програма за управление на дейностите по 

отпадъците на Община Гурково за периода 2015 – 2020 г. за 2017 г. 

 

5.16.РЕШЕНИЕ  № 440/ 28.06.2018 Г./ ПРОТОКОЛ № 36/ 

Относно:  приемане на отчет за изпълнение на „Програма за овладяване на популацията на  

безстопанствените кучета на територията на община Гурково 2017-2020 година” за 2017 г. 

 

5.17.РЕШЕНИЕ  № 393/ 29.03.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 32 / 

Относно: приемане и одобряване на инвестиции,  извършени от „Водоснабдяване и 

канализация ” ЕООД – Стара Загора през 2017 г. в обекти – публична общинска 

собственост на Община Гурково, в изпълнение на одобрената от Асоциацията 

инвестиционна програма за 2017 год. 

 

5.18.РЕШЕНИЕ  № 432/ 28.06.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 36 / 

Относно:  кандидатстване на Община Гурково по Програма за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони”, подмярка 7,2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” с проект: „Реконструкция и 

модернизация на СУ „Христо Смирненски“, гр. Гурково“.  

 

5.19.РЕШЕНИЕ  № 433/ 28.06.2018 г./ ПРОТОКОЛ № 36 / 

Относно: кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция и ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на спортна инфраструктура” по Подмярка 7,2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, 

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони по реда на Програмата 

http://uchilishta.guide-bulgaria.com/a/5421/hristo_smirnenski_gr.gurkovo_secondary_school.htm
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за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година с проект: „Изграждане на 

спортни съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“. 

Апликационните форми с пакета документи за кандидатстване са изготвени и  

подадени в ДФЗ чрез ИСУН. 

 

 Съгласно разпоребдите на ЗМСМА – чл.21,ал.1т.9 - Общински съвет е приел две 

решения относно определяне на заместник-представител на Община Гурково в Асоциация 

по ВиК – Стара Загора и определяне на позиция за гласуване на Кмета на Община Гурково 

на редовното заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК на обособената 

територия,  обслужвана от ВиК - Стара Загора, насрочено за 06.03.2018 г. и  

упълномощаване представител на Община Гурково за участие и гласуване по точките от 

дневния ред на  Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ 

АД гр.Стара Загора, насрочено за 08.06.2018г.,  при липса на кворум на 25.06.2018г. 

 Общински съвет е взе едно решение за включване на СУ „ Христо Смирненски“ град 

Гурково в списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 година. Становището на 

кмета на общината, заедно с необходимите документи в момента се окомплектова и в 

законоустановения срок ще бъде изпратено на Министъра на образованието и науката. 

 

Съгласно приетия тематичен план на ОбС е приет анализ за състоянието на 

престъпността в обслужваната от Участък – Гурково територия и дейността на 

полицейските служители за 2017 г. 

Общински съвет взе решение № 424/30.05.2018 г. за именуване на улица в с. 

Паничерево, община Гурково. 

 

 

       В заключение искам да благодаря на общинските съветници за подкрепата и 

съдействието, които  бяха оказани при приемане на внесените предложения, за да бъдат 

успешно изпълнявани решенията на Общински съвет – Гурково за периода  01.01.2018 г. – 

30.06.2018 г., а също така и при изпълнение на различни видове програми и проекти.  

Изпълнението на тези не малки и отговорни задачи, изисква пълна мобилизация на 

наличната работна сила, наличие на не малък собствен финансов ресурс, пълна 

ангажираност на общинска администрация, кметове, кметски наместници, жители и фирми 

в общината и на Общинския съвет, разбира се,  обединени и единни за успешното развитие 

на община Гурково.  

 

 

Вносител: /п/ 

Станьо Георгиев  
Зам. - кмет на община Гурково, 

(оправомощен със Заповед № З-316/05.07.2018 год. на Кмета на община Гурково) 

                                              
 

МП 
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	ОБЩИНА ГУРКОВО
	Относно:  Изменение  и допълнение на Решение № 505/18.12.2014 г., с което Общински съвет – Гурково дава своето предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот с идентификатор 18157.55.542 с площ 9742 кв.м. от „пасище...
	След промяна на срока на предварителното съгласие цялата преписка е изпратена в ОС «Земеделие и гори» град Мъглиж. Процедурата с промяната на НТП е приключена.

