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

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии
за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 година от Мандат 2015 – 2019 г.
Уважаеми колеги – общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,
Дами и господа,
Настоящият отчет e изготвен и 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.
Отчетът за дейността на Общински съвет – Гурково и неговите постоянни
комисии е фактологичен, проследява тематичния обхват и областите на взетите
решения и съдържа информация, както по отношение работата на постоянните
комисии, така и такава, отнасяща се до работата на Общинския съвет по
приемане на решения на неговите заседания.
В своята дейност, както през предходните отчетни периоди, ОбС –
Гурково се ръководеше от следните принципи: законност, колегиалност,
гарантиране и закриляне интересите на жителите на Общината, публичност при
вземане на решения и тяхното изпълнение.
За времето от 01.07.2017 – 31.12.2017 г. не бяха направени промени в
състава на Общински съвет, постоянните комисии към него и Председателския
съвет.
През отчетния период Председателският съвет при ОбС – Гурково
проведе 5 заседания, свързани с определянето на дневния ред на предстоящи
заседания на Общински съвет – Гурково.
Общинският съвет от 01.07.2017 до 31.12.2017 г. проведе общо 6
заседания – 5 редовни и 1 извънредно.
Заседанието на 27.07.2017 г., поради отсъствие на Председателя на ОбС –
Гурково, бе председателствано от инж. Атанас Тодоров – общински съветник
съгласно уведомително писмо с изх. № ОС – 170/18.07.2017 г. на Председателя
на ОбС – Гурково и при спазване разпоредбите на чл. 24,ал.4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
Работата на Общинския съвет се осъществява съгласно предварително
обявения план за провеждане на заседанията, като 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.
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За датите на заседанията на ОбС – Гурково и неговите комисии, както и за
проекто-дневния ред гражданите на Община Гурково се уведомяват чрез
Интернет - страницата на Общината (www.obshtina-gurkovo.com), от обява на
информационното табло в сградата на общинската администрация и обяви,
поставени на видни места в град Гурково и населените места.
Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно.
Отсъствията от заседанията са по уважителни причини /служебна
ангажираност, заболяване, отсъствие от страната и други/.
В периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. в деловодството на ОбС са
постъпили:
- от граждани - 1 бр. заявления;
- искане от фирма – 1 бр.;
- от общински съветници - 1 заявление,2 искания и 2 питания;
- от група в ОбС – Гурково - 1 питане;
- от Кмет на кметство – 2 питания.
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 23 устни питания за: докъде е стигнала
процедурата по Решение № 216/ 22.12.2016 г.; как ще се реши проблема, понеже
в кв. Лозенец – юг“ в имот с отстъпено право на строеж се е явил друг
собственик; пускане на силна музика през цялото денонощие; бързото движение
на леките автомобили през населените места; за нахвърляните клони по пътя
Паничерево – Едрево; за недостига на вода в с. Конаре; за липсата на личен лекар
в гр. Гурково; за водопровода и за уличното осветление в Паничерево; по
случай 20 години от създаването на Община Гурково да се удостоят хора с
награди; за ремонта на част от „Прохода на републиката“ и организацията за
движение на автомобилите по улиците на гр. Гурково; за ползването на имота в
който се намира Клуба на пенсионера и инвалида в с. Конаре; дали читалището в
с. Конаре се е преместило в определената за това сграда; какво става с Общия
устройствен план на Общината; за проекта за водоснабдяването на с. Конаре;
какво става с проекта за подпорната стена на юг от река Лазова покрай улица
„Крайречна“ в Гурково; какво е положението с проекта за водоснабдяването на
този квартал; какво е положението с незаконното строителство в северната част
на града; кога ще се изгради уличното осветление в северната и южната част на
гр. Гурково по ул. „Крайречна“; за паркирането на автомобили на зелените
площи на града и поддържането на тези площи; за приспособяването на
готварската печка в училищния стол за газ; за отпуснати средства за ремонт на
обекти в много Общини в две постановления на Министерския съвет - № 239 от
25 октомври 2017 г. и № 260 от 24 ноември 2017 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.; за високата скорост на колите по
пътя до училището в Гурково; изсичането на опожарената и пострадала от
заболяване гора.
Други въпроси поставени за обсъждане на заседанията на ОбС – Гурково
са: информация относно питане от общински съветник за договори за отдадени
под наем поземлени имоти в Община Гурково; питане от Кмет на кметство за
предоставяне на средства по чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост и за
предоставяне на 25 кв.м. общинска земя в къта за отдих в м.“Лазово“ в
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землището на гр. Гурково за строеж на параклис; питане от групата съветници
от БСП чрез Председателя на ОбС – Гурково към Кмета на Община Гурково;
питане от общински съветник относно кафе-автоматите в Община Гурково.
По въпросите бе взето отношение от Кмета на Община Гурково и
общински съветници.
През 2017 г. се навършиха 20 години от създаването на Община Гурково.
С указ 310/05.08.1997 г. на Президента на Република България, град
Гурково е обявен за административен център на новосъздадената едноименна
Община.
Това, както и честването на 4 септември – Деня на Община Гурково бяха
подходящи поводи да се отдаде заслужено признание на хора, дали своя принос
към местното самоуправление.
В тази връзка на 28.08.2017 г. бе проведено извънредно заседание на ОбС
– Гурково, на което бе прието решение № 306/28.08.2017 г. за удостояване с
почетна значка на Община Гурково за дългогодишна работа и заслуги в
областта на местното самоуправление на 11 граждани.
Има 3 предложения, оттеглени от вносителя :
Предложение от Кмета на Община Гурково с изх. №1676/24.07.2017 г. /вх.
№ ОС – 174 /24.07.2017 г. – отпускане на безлихвен заем от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда(ПУДООС) и поемане
на дългосрочен общински дълг с цел осигуряване на собствения финансов
принос към цялостното реализиране на проект „Закриване на съществуващото
общинско сметище на територията на гр. Гурково, община Гурково”;
Предложение от Кмета на Община Гурково с вх. № ОС – 257/ 21.11.2017 г.
– отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост с
идентификатор 18157.501.492, ведно с построените в него сгради, находящ се в
гр. Гурково ул.„Патриарх Евтимий” № 5;
Предложение от Кмета на Община Гурково с вх. № ОС – 262/ 27.11.2017 г.
– промяна на вида общинска собственост на недвижим имот с идентификатор
18157.501.492, ведно с построените в него сгради, находящ се в гр. Гурково ул.
„Патриарх Евтимий” № 5, и вземане решение за предоставянето му под наем за
предоставяне на социална услуга „Дом за стари хора” в специализирана
институция.
І. По внесени материали от:
- Кмет на Община – 42 предложения и 1 докладна записка;
- Председател ОбС – 11 предложения;
- Зам. Кмет на Община - 9 предложения.
са приети 63 решения.
От тях:
1.Неприети са :
- Предложение на Кмета на Община Гурково с вх. № ОС – 204
/19.09.2017г. – продължаване срока на Договор № 301 от 02.07.2012 г. за
отдаване под наем на недвижим имот, сключен за срок по-кратък от 10 години;
- Предложение на Кмета на Община Гурково с вх. № ОС – 278 /
12.12.2017 г. – одобряване на план-сметката за планираните постъпления и
необходимите разходи от ТБО за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане
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на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за
обществено ползване на територията на Община Гурково за 2018 г.;
- Предложение на Кмета на Община Гурково с вх. № ОС – 279 /
12.12.2017 г. – приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Гурково.
2. Отменени Решения по предложение на Кмета на Общината - 1 бр.:
- Решение № 305/27.07.2017 г. по Протокол №24 от 27.07.2017 г. на
Общински съвет – Гурково за кандидатстване на община Гурково за отпускане
на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда и поемане на краткосрочен общински дълг с цел осигуряване на
собствения финансов принос за цялостното реализиране на проект „Закриване на
съществуващото общинско сметище на територията на гр. Гурково, община
Гурково”.
3. За отчетния период има 1 решение върнато за ново обсъждане от
Областния управител на Област Стара Загора. Това е Решение № 316/28.09.2017
г. за продължаване срока на Договор № 301 от 02.07.2012 г. за отдаване под
наем на недвижим имот, сключен за срок по-кратък от 10 години, което бе
отменено от Общински съвет – Гурково с Решение № 325/26.10.2017 г.
4. Няма процедури на оспорване на решения 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 01.07.2017 – 31.12.2017 ГОДИНА
1.

Решения, които въвеждат в действие програми, стратегии, планове,
правилници и наредби на Общинския съвет.
Приемане на нови наредби, програми, стратегии, планове, правилници
1.1
и правила - 2 бр:
- Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Гурково за 2018 година;
- Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода
ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 г.
1.2 Актуализация на съществуващата нормативна база – 2 бр.:
- Наредба за рекламната дейност на територията на Община Гурково;
- Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи – общинска собственост на Община Гурково.
2. Решения, свързани с бюджета и финансите на общината 19 бр.:
- Информация за актуализациите и разпределението на промените
по бюджета на Община Гурково за второто тримесечие на 2017 г.;
-Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Гурково за
първото шестмесечие на 2017 г.;
- Одобряване на Бюджетна прогноза на Община Гурково за периода 2018 –
2020 г.;
- Корекции по бюджета на Община Гурково за 2017 г. - (3 бр.);
- Актуализации на разчета за финансиране на капиталовите разходи на
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Община Гурково - (3 бр.);
- Определяне допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в
Община Гурково за постигнати резултати за второто тримесечие на 2017 г.;
- Издаване на Запис на заповед от община Гурково - (2 бр.);
- Кандидатстване на Община Гурково за отпускане на безлихвен заем от
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда(ПУДООС) - (3 бр. – 1 бр. решение е отменено);
- Освобождаване и изразходване на средства по чл.64 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО);
- Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Гурково в
Сметка за европейски средства /СЕС/ - (2 бр.);
- Финансово подпомагане на гражданин от Община Гурково.
3.

Решения на Общински съвет, свързани с разпореждане и управление на
общинската собственост - 13 бр.
- Предоставяне под аренда на поземлен имот – частна общинска
собственост;
- Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост –
продажба на сграда;
- Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост - (3
бр.);
- Обявяване на поземлен имот за частна общинска собственост;
- Отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост;
- Учредяване възмездно право на строеж, за жилищно строителство, върху
недвижим имот – частна общинска собственост - (6 бр.).

4.

Решения, свързани с подробни устройствени планове и право за
прокарване - 4 бр.

5. Решения,свързани с приемане на отчети,информации и доклади- 12 бр.
5.1 Отчети – 6 бр.
- Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии
за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година;
- Отчет за изпълнение Решенията на Общински съвет – Гурково за периода
01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.;
- Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции във връзка с нарушения на
територията на общината към м. септември 2017 г.;
- Отчет за събираемостта и изразходване на средствата от туристическия
данък към м. септември 2017 г.;
- Отчет за събираемостта на такса за отглеждане на куче към м. септември
2017 г.;
- Отчет за сметосъбиране, сметоизвозване и постъпили приходи от такса
„битови отпадъци” към месец ноември 2017 г.;
5.2 Информации – 6 бр.
- Информация за подготовката за учебната 2017/2018 г. в училищата и
детските заведения в Община Гурково;
- Информация за предпазване на хора и животни от паразити, третиране на
улични и тревни площи, детски площадки и паркове;
- Информация за готовността на Община Гурково с проекти за
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кандидатстване по оперативни програми за програмния период 2014-2020 г.
към месец септември 2017 г.;
- Информация за изпълнение на Наредбата за управлението, стопанисването
и вътрешния ред на гробищните паркове на територията на община Гурково
през 2017 г.;
- Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Гурково
към м. октомври 2017 г., както и за обхвата и насочеността на програмите за
временна трудова заетост към м. октомври 2017 г.;
- Информация за проведени обществени поръчки по Закона за обществени
поръчки за периода от месец март 2017 г. до месец октомври 2017 г.;
6.

Решения в сферата на образованието и културата - 2 бр.
-Утвърждаване на четири самостоятелни маломерни паралелки в
Основно училище ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Паничерево за учебната
2017 / 2018 г.;
- Удостояване със символи на Община Гурково.

7.

Решения, свързани с избор на представители – 3 бр.
- Определяне на представител на Община Гурково в Асоциация по ВиК –
Стара Загора;
- Определяне на представител на Община Гурково в комисията за
изработване на областна здравна карта за Област Стара Загора;
- Избор на представител на Община Гурково в Общото събрание на Агенция
за регионално икономическо развитие /АРИР/ - Стара Загора.

8.

Други решения :
- Отмяна на Решение № 305/27.07.2017 г. по Протокол №24 от 27.07.2017 г.
на Общински съвет – Гурково;
- Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково
за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 година;
- Отмяна на Решение № 316 от 28.09.2017 г. по Протокол № 26 на
Общински съвет – Гурково.

Съгласно чл.22, ал.1 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се
изпращат на Кмета на Общината и на Областния управител в законовия 7-дневен
срок от приемането им. Също така, приетите актове на Общинския съвет се
изпращат и на Районна прокуратура - Казанлък в предвид на правомощията и по
осъществяване на общ надзор за законосъобразност на административните
актове.
С писмо № ОС – 199/19.09.2017 г. Председателят на ОбС – Гурково
отправи искане до Кмета на Община Гурково за изпращане до Общинския съвет
на административните актове, както и договорите и техните изменения и
допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен
срок от издаването или подписването им, съгласно чл. 111, ал.1 от Правилника
за организацията и дейността на общински съвет - Гурково, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
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В Общински съвет – Гурково са представени договори за наем/ аренда на
земеделска земя – общинска собственост. Също така, във връзка с питане на
общински съветник с вх. № ОС – 246/09.11.2017 г. са представени:
- действащи договори за наем/ аренда на земеделска земя – общинска
собственост за периода 01.01.2016 г. до 01.11.2017 г.; анекси; заповед за
прекратяване на договор и таблица на договорите, действащи към 01.11.2017 г.
- действащи договори за отдадените под наем пасища, мери и ливади –
общинска собственост за периода 01.01.2016 г. до 01.11.2017 г., анекси и таблица
на договорите, действащи към 01.11.2017 г.
Предвидения ред, определен в Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Гурково, за докладване и разглеждане на внесените
материали е спазен.
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.
Основна част от своята работа по внесените предложения и проектите за
решения общинските съветници извършват в постоянните комисии. Там
подробно се разглеждаха всички материали, изясняваха се много проблеми,
комисиите излизаха със свои предложения пред общинския съвет. Основните
дискусии по същество между общинските съветници и експертите от
администрация се случват на заседанията в различните комисии.
Проведени са 1 съвместно и 21 отделни заседания на постоянните
комисии, на които бяха приети 110 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 - 44 бр. становища;
Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване,
социални дейности и вероизповедание - 21 бр. становища;
Комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда 20 бр. становища;
Комисия по обществен ред, законност, местно самоуправление, контрол
на решенията на общинският съвет и работа с неправителствени организации –
25 бр. становища.
Към Общински съвет – Гурково работи и постоянно действаща комисия за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която не е
провеждала заседания, поради липса на материали от това естество. Подадените
декларации, свързани със закона за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси се публикуват на сайта на Община Гурково.
През разглеждания отчетен период Общинският съвет – Гурково е страна
по следните администранивни дела:
- ответник по адм. дело № 460/2016 г. по описа на Административен съд –
Стара Загора във връзка с жалба от общински съветник срещу Общински съвет
– Гурково относно Решение № 168/29.09.2016 г. на ОбС – Гурково, взето на
заседание, проведено на 29.09.2016 г., с което се променят текстовете на
чл.21,ал.2, т.2; чл.21,ал.2,т.3; чл.53,ал.2 и ал.3; чл.67ал.1; чл.69,ал.1; чл.94,ал.1 и
ал.2; чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
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С Определение № 303/17.11.2016 г. Административен съд – Стара Загора оставя
без разглеждане жалбата като недопустима. Определението е обжалвано пред
Върховен административен съд – гр. София, където е насрочено
административно дело за 14.01.2019 г.
- ответник по адм. дело № 125/2017 г. по описа на Административен съд
– Стара Загора във връзка с предложение и протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Стара Загора, за оспорване на отделни разпоредби на подзаконов
нормативен акт - чл.15 б “а“ и чл.27 в частта „при нередовно плащане на таксата
в определен срок“ от Наредбата за записването, отписването и преместването на
деца в общинските детски градини на територията на Община Гурково.
С Решение № 278/31.05.2017 г. по Протокол № 22 на Общински съвет –
Гурково е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и
реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
градини на територията на община Гурково, което е внесено в Административен
съд – Стара Загора. Заседанието по адм. дело № 125/2017 г. бе насрочено за
12.07.2017 г. С протоколно определение от 12.07.2017 г. по административно
дело № 125/2017 г. се прекратява производството по това дело поради оттегляне
на оспорените разпоредби;
- ответник по адм. дело № 281/2017 г. по описа на Административен съд –
Стара Загора във връзка с протест на прокурор при Окръжна прокуратура –
Стара Загора против разпоредба на подзаконов нормативен акт – чл.10, ал.1, т.5
от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Гурково. С
Решение № 297/24.07.2017г. нормативния акт бе отменен. В деловодството на
ОбС – Гурково е получен заверен препис от Протокол от 12.10.2017 г. по
адм.дело 281/2017 г. с който се прекратява производството по това дело, поради
оттегляне на оспорената разпоредба;
- ответник по адм. дело № 515/2017 г. по описа на Административен съд –
Стара Загора във връзка с протест и предложение на прокурори при Окръжна
прокуратура – Стара Загора, с които се искат изменения на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост на Община Гурково. С Решение № 334/30.11.2017 г. на ОбС –
Гурково бе приета Наредба за изменение и допълнение на горепосочената
Наредба. Решението е внесено в Административен съд – Стара Загора.
Последното заседание по адм. дело № 515/2017 г. бе насрочено за 11.01.2018 г.
- ответник по адм. дело № 619/2017 г. по описа на Административен съд –
Стара Загора във връзка с протест на прокурор при Окръжна прокуратура –
Стара Загора срещу разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация. Насрочено е заседание на
Административен съд – Стара Загора за 15.02.2018 г.
В изпълнение на чл.136, ал.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация. Ви представям Годишен Отчет по
изпълнението на средствата, определени за Общинския съвет – Гурково,
съгласно Приложение 1.
Г-жа Иванка Димитрова – общински съветник взе участие в Годишната
среща на местните власти проведена в к.к. Албена през м. октомври 2017 г.
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Уважаеми общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,
Дами и господа,
Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална
преценка на извършеното до сега и приноса му в общия обем от работата за
подобряване на местното самоуправление и развитие на Общината, осъзнавайки
необходимостта от взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в
цялостната работа на Общинския съвет.
Представям настоящия отчет за информация и се надявам с диалог и
самокритичност да коригираме нашите грешки и в оставащата част от мандата
да вървим напред в изпълнение на задълженията си на общински съветници пред
своите избиратели.
В заключение, искам да благодаря на всички Вас за подкрепата и
съдействието, които ми оказвате.

инж. НЕЙКО НЕЙКОВ:………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО

16.01.2018 г.
гр. Гурково
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