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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 

 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – ГУРКОВО ЗА І-то ПОЛУГОДИЕ НА 2015 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, предлагам на 
Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 
периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. 
                 През този период Общински съвет-Гурково е провел 5 редовни и 1 
извънредно заседания с 83 внесени предложения и 83 приети решения и още 
1 извънредно заседание /на 11.05.2015 г./, на което не е прието решение. От 
83-те внесени предложения, 70 са направени от Кмета на общината, 11 от 
Председателя на Общинския съвет и 2 от общински съветници. От всички 
предложения на Кмета на общината 2 не са приети от Общински съвет, а 3 от 
приетите решения са върнати от Областния управител на област Стара 
Загора за ново обсъждане. Впоследствие същите са внесени от 
Председателят на Общинския съвет на следващото заседание и са приети 
съответно с Решения №№ 537, 538 и 539 от Общински съвет – Гурково. 
                  По останалите 65 предложения на Кмета на общината, Общинския 
съвет е приел 65 решения, които се отнасят до различни сфери от дейността 
на община Гурково и по своята тематика обхващат следните основни групи: 
                1. Една част /9 бр./ касаят бюджета и финансите на общината. По-
важните от тях са свързани с приемането  на Бюджет 2015 г., състоянието на 
общинския дълг, актуализация на бюджета и на капиталовите разходи, отчет 
за изпълнението на бюджета за 2014 г. и др. 
                2. Четири решения са свързани с нормативната уредба – изменения 
и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и Наредбата за 
настаняване на граждани с доказани жилищни нужди, приемане на нова 
Наредба за наемни цени на недвижимите имоти и Наредба за условията и 
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реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал.3 и чл. 225а, 
ал.3 от ЗУТ. 
                3. През периода бяха приети и 10 бр. решения, касаещи отчети и 
информации за: изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за 
ІІ-то полугодие на 2014 г., изпълнение на Програмата за управление и 
развитие на община Гурково през Мандат 2011 -2015 за периода м. януари 
2014 г. – м. декември 2014 г., изпълнение на  Програмата за управление и 
разпореждане с общинска собственост през 2014 г., изпълнение на ОПР на 
община Гурково 2014 -2020 г. за 2014 г., снегопочистването, работата на 
МКБППМН, изпълнение на мерките в общинската програма за управление 
на отпадъците и др. 
               4. Приети бяха една група /9 бр./ решения за съгласуване и 
одобряване на подробни устройствени планове /ПУП/  за учредяване на 
възмездно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения 
през имоти – общинска собственост. 
               5. В изпълнение на своите правомощия Общински съвет – Гурково, 
по предложение на Кмета на общината е приел и 16 бр. други решения, 
които се отнасят до: откриване на нова социална услуга в община Гурково – 
Център за настаняване от семеен тип за възрастни с физически увреждания,  
приемане на Общински план за младежта за 2015 г., предоставяне на 
автомобил за ползване от Полицейски участък – Гурково, участие на община 
Гурково с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, актуализиране състава на Общински съвет по наркотични 
вещества при община Гурково, актуализиране списъка на средищните 
училища за учебната 2015/2016 г. и др. 
               6. Най-голямата група решения /17 бр./ са свързани с управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост, изпълнението на които е 
следното: 
     - Решение № 515/29.01.2015 г. –сключен договор с „ЕЛФЕ“ ЕООД гр. 
Твърдица за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост в 
с. Конаре; 
     - Решение № 547/26.03.2015 г. – сключени са договори за общински 
пасища, мери и ливади със земеделски стопани за общо и индивидуално 
ползване; 
     - Решение № 548/26.03.2015 г. – сключени са договори за ползването на 
имоти – полски пътища, които попадат в масивите за ползване по 
процедурата на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи; 
      - Решение № 549/26.03.2015 г. – обявен е търг, но не са се явили 
кандидати за отстъпено право на строеж на имот – ЧОС в гр. Гурково; 
      - Решение № 550/26.03.2015 г. – сключен договор с Румяна Нурева за 
продажба на поземлен имот в гр. Гурково; 
      - Решение № 551/26.03.2015 г. – обявен е търг, но не са се явили 
кандидати за отдаване под наем на поземлени имоти в с. Лява река; 
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      - Решение № 552/26.03.2015 г. – сключен договор с ЕТ „Павел Чанов“ – 
София за предоставяне под аренда на поземлен имот – ЧОС в с. Димовци; 
      - Решение № 560/30.04.2015 г. – сключен договор с „Декор 2000“ ЕООД 
гр. Гълъбово за прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ, кв. 61 по ПР на с. 
Конаре; 
      - Решение № 561/30.04.2015 г. – предстои сключване на договор за 
продажба на поземлен имот в гр. Гурково; 
      - Решение № 562/30.04.2015 г. – предстои сключване на договор за 
продажба на поземлени имоти в с. Лява река; 
      - Решение № 563/30.04.2015 г. – предстои сключване на договор за 
отдаване под наем на недвижим имот – ЧОС в гр. Гурково; 
      - Решение № 564/30.04.2015 г. – предстои сключване на договор за 
предоставяне под аренда на поземлени имоти в с. Димовци; 
      -  Решение № 565/30.04.2015 г. – предстои сключване на договор за 
предоставяне под аренда на поземлени имоти в с. Конаре; 
      -   Решение № 566/30.04.2015 г. – предстои сключване на договор с 
„TELENOR“ ЕАД – София за изграждане на телекомуникационно 
съоръжение в поземлен имот – с. Паничерево; 
      -     Решение № 575/28.05.2015 г. – сключен договор с Марин Стоянов за 
свободен наем на общинско жилище в гр. Гурково; 
      -     Решение № 585/25.06.2015 г. – предстои провеждане на търг за 
предоставяне под аренда на поземлен имот в гр. Гурково; 
      -     Решение № 588/25.06.2015 г. – сключен договор с Величко Димитров 
Михнев от гр. Гурково за безвъзмездно предоставяне на силно охрастени и в 
лошо състояние пасища и ливади. 
   
           В заключение, искам да благодаря на специалистите в Общинска 
администрация, общинските съветници, гражданите и всички, които 
проявиха разбиране и подкрепа на моите действия за изпълнение решенията 
на Общински съвет – Гурково, приети през първото полугодие на последната 
година от мандат 2011 – 2015 г. 

 
  
                                             Вносител: …………..... 
                                                 / инж. Ст. Бонев-Кмет на община Гурково / 
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