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 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. от Мандат 2015 – 2019 г.
Уважаеми колеги – общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,
Дами и господа,
Дейността на Общинските съвети като органи на местното самоуправление
се осъществява съгласно Конституцията на Република България, Закона за
местното
самоуправление
и
местната
администрация,
действащото
законодателство и е съобразена с Европейската харта за местно самоуправление.
Съгласно 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
Председателят
на Общински съвет изготвя и внася за
разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на Общински съвет и на
неговите комисии. Във връзка с горепосоченото основание, предлагам на
вниманието Ви отчет за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
Работата на Общински съвет – Гурково протече в колегиална атмосфера,
като общинските съветници се стремяха да поддържат добър и конструктивен
тон, както помежду си, така и с Кмета на Община Гурково и с общинската
администрация, като критиката беше градивна за всеки един от нас и
допринасяше за взимане на информирани и правилни решения.
През отчетния период, както през предходните периоди, ОбС - Гурково
осъществяваше своите правомощия при спазване на принципите на законност,
публичност, отговорност и закриляне интересите на жителите на Общината.
За времето от 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. не бяха направени промени в
състава на Общинския съвет и постоянните комисии към него.
С Решение № 385/29.03.2018 г. на ОбС - Гурково Румяна Стоянова Иванова
бе избрана за заместник – председател на Общински съвет – Гурково и съгласно
чл.45 от Правилника за дейността на Общински съвет бе включена в състава на
Председателския съвет.
През отчетния период Председателският съвет при ОбС – Гурково
проведе 6 заседания, свързани с определянето на дневния ред на предстоящи
заседания на Общински съвет – Гурково.
Общинският съвет от 01.01.2018 до 30.06.2018 г. проведе общо 7 заседания
– 6 редовни и 1 извънредно.
Работата на Общинския съвет се осъществява съгласно предварително
обявените план и график за провеждане на заседанията, като нито едно от
проведените заседания не е отложено поради липса на кворум или други
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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 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 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. в деловодството на ОбС са
постъпили:
- от граждани - 2 бр. заявления и 1 жалба;
- от общински съветници - 1 искане и 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 не се поставиха питания.
Други въпроси поставени за обсъждане на заседанията на ОбС – Гурково
са: какво се прави по новия регламент за защита на личните данни; нашата
Община ще участва ли в проектите, свързани с Българското председателство на
съвета на Европейския съюз; честването на Националния празник на страната – 3
март; кандидатстване на Община Гурково по проекти за изграждане на WiFi
мрежа; за Общия устройствен план на Община Гурково; почистване от боклуци и
състоянието на общинските пътища; наличие на замърсяване на територията на
Община Гурково; провеждането на 4 септември - Деня на Община Гурково;
ремонт на вада до горското стопанство в Гурково; относно протоколите от
постоянните комисии и процедурни въпроси; относно Доклад № ДП 2 СЗ –
3/20.04.2018 г. за извършена финансова инспекция на Община Гурково\
По въпросите бе взето отношение от Кмета на Община Гурково и
общински съветници.
Има 1 предложениe, оттеглено от вносителя :
- Предложение с вносител Председателя на ОбС - Гурково с вх. № ОС –
45 / 14.02.2018 г. – приемане на анализ за състоянието на престъпността в
обслужваната от Участък – Гурково територия и дейността на полицейските
служители за 2017 г. ;
І. По внесени материали от:
- Кмет на Община – 66 предложения и 1 предложение - доклад;
- Председател на ОбС – 19 предложения
и проведена една процедура за избор на зам. председател на ОбС - Гурково
са приети 87 решения.
От тях:
1.Неприето е Предложението на Кмета на Община Гурково с вх. № ОС –
164 / 19.06.2018 г. – разпореждане с недвижим имот – частна общинска
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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. За отчетния период има едно решение върнато за ново обсъждане от
Областния управител на Област Стара Загора. Това е Решение № 427/30.05.2018
г. за приемане образец на Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество,
които следва да бъдат подавани от кметове на кметства в Община Гурково, което
бе отменено от Общински съвет – Гурково с Решение № 442/28.06.2018 г.
3. С Решение № 418/26.04.2018 г. се отложи вземането на решение по
Предложение на Кмета на Община Гурково с вх. № ОС – 120 / 25.04.2018 г. промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор
18157.55.542 с площ 9742 кв.м. находящ се в землището на гр. Гурково, общ.
Гурково, поради недостатъчно информация.
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 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
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 – 11 бр:
- годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост през 2018 г.
- общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Гурково за 2018 -2019 г.
- общински план за младежта за 2018 г.
- план за развитие на социалните услуги в Община Гурково през 2019 г.
- план за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен
контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в
Община Гурково през 2018 г.
- общинска програма за закрила на детето на Община Гурково за 2018 г.
- план за паша за 2018 г.
- общински план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Гурково за 2018 г.
- програма за развитие на туризма в Община Гурково за 2018 г.-2019 г.
- програма за развитие на физическото възпитание и спорт в община
Гурково за периода 2018 – 2019 г.
- тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода
ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2018 г.
1.2 Актуализация на съществуващата нормативна база – 3 бр.:
- изменения и допълнения на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация (2 бр.)
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2.

3.

4.

- наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемни цени на
недвижимите имоти – общинска собственост в Община Гурково.
Решения, свързани с бюджета и финансите на общината 11 бр.:
- 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.
- приемане на Бюджет 2018 на Община Гурково.
- издаване на запис на заповед от община Гурково в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор (2 бр.)
- приемане на актуализираното разпределение на промените по бюджета на
Община Гурково за четвъртото тримесечие на 2017 г.
- одобряване на бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на
постъпленията от местни приходи на разходите за местни дейности на
Община Гурково.
- 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 г.
- изменение на Решение № 362 от 25.01.2018 г. (Протокол №30) в частта
относно размера на сумата, за която Общински съвет гр. Гурково
упълномощава кмета на Община Гурково да подпише запис на заповед в
полза на ДФ „Земеделие
- приемане актуализираното разпределение на промените по бюджета на
Община Гурково за първото тримесечие на 2018 година
- отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Гурково в
Сметка за европейски средства /СЕС/ за авансово финансиране на плащания
- актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи на
Община Гурково
Решения на Общински съвет, свързани с разпореждане и управление на
общинската собственост - 16 бр.
- отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот –
частна общинска собственост за здравни дейности
- отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост (2
бр. )
- предоставяне под аренда на поземлен имот –
частна общинска
собственост (2 бр. )
- учредяване възмездно право на строеж, за жилищно строителство, върху
недвижим имот – частна общинска собственост (4 бр. )
- продажба на имоти (3 бр. – неприето 1 бр.)
- безвъзмездно придобиване на право на собственост върху недвижим
имот;
- промяна начина на трайно ползване на поземлен имот / отложено/
- изменение и допълнение на Решение № 505/18.12.2014 г.
- вземане на решение за провеждане на нов публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост
Решения, свързани с подробни устройствени планове и право за
прокарване - 9 бр.
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5. Решения,свързани с приемане на отчети,информации и доклади – 23 бр.
5.1 Отчети – 18 бр.
- отчет за изпълнение на годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.
- отчет за състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2017 –
31.12.2017 г. в Община Гурково
- отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за
периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г.
- 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 г.
- отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за
периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
- отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г.
- отчет на годишния план за развитие на социалните услуги през 2017 г.
- отчет за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен
контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в
Община Гурково за 2017 г.
- отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община
Гурково през 2017 г.
- отчет за изпълнение на Общинска програмата за закрила на детето в
Община Гурково за 2017 г.
- 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.
- отчети за дейността и основните проблеми на кметовете и кметските
наместници по населените места за 2017 г. (3 бр.)
- отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община
Гурково за 2017 г.
- отчет за изпълнение на Програма за развитие на физическото възпитание
и спорт в община Гурково за 2017 г.
- отчет за изпълнение на Общинската Програма за управление на
дейностите по отпадъците на Община Гурково за периода 2015 – 2020 г. за
2017 г.
- отчет за изпълнение на „Програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Гурково 2017 - 2020
година” за 2017 г.
5.2 Информации – 1 бр.
– информация за състоянието на предоставените под наем/аренда
земеделски земи по сключени Договори за периода 2016 – 2017 г.
5.3 Доклади – 4 бр.
- годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие 2014-2020 г. на Община Гурково за 2017 година;
- доклади на председателите на читалищата на територията на Община
Гурково за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета
средства през 2017 г. (3 бр.).
6. Решения, свързани с кандидатстване на Общината по програми: 2 бр.:
- с проект: „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“,
гр. Гурково“;
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7.

8.

9.

- с проект: „Изграждане на спортни съоръжения в с. Паничерево и с.
Конаре, община Гурково“
Решения в сферата на образованието и културата - 2 бр.
- присъждане на награди на Община Гурково (3 бр.);
- включване на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково в актуализирания
списък на средищните училища за учебната 2018/2019г.
Решения, свързани с избор на представители – 2 бр.
– 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.
- 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 на
08.06.2018г., при липса на кворум на 25.06.2018г.
Други решения :
- актуализация на Общински план за развитие на Община Гурково 20142020 г.
– отпускане на персонална пенсия на основание чл.92 от Кодекса за
социално осигуряване (2 бр.)
– предоставяне ползването на имоти - полски пътища, които попадат в
масивите за ползване по процедурата на чл.37в, ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
– създаване на временна Комисия за установяване на несъвместимост и за
установяване и предотвратяване на конфликт на интереси към Общински
съвет – Гурково и за избор на членове на тази комисия
– приемане на анализ за състоянието на престъпността в обслужваната от
Участък – Гурково територия и дейността на полицейските служители за
2017 г.
- избор на заместник – председател на Общински съвет – Гурково
- предоставяне на общински пасища, мери и ливади на земеделски стопани
животновъди за общо и индивидуално ползване
- именуване на улица в с. Паничерево, община Гурково.
- одобряване на Общ устройствен план на Община Гурково
- приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински
съвет - Гурково за периода юли - декември 2018 година.

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.
В Общински съвет – Гурково са представени договори за наем/ аренда на
земеделска земя – общинска собственост.
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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.
Всички постоянни комисии на Общински съвет – Гурково работиха
съвместно с общинската администрация, като взаимодействието по между им бе в
дух на сътрудничество, с цел осигуряване на добра организация на работа.
Водещо бе желанието на всички нас да работим за ефективно местно
самоуправление, за развитието на общината и в помощ на нейните граждани.
Проведени са 1 съвместно и 28 отделни заседания на постоянните комисии,
на които бяха приети 180 становища във връзка със заседанията на ОбС Гурково. От тях са приети:
Комисия по бюджет, финанси, инфраструктура, европейски фондове,
национални и регионални програми, териториално развитие и общинска
собственост - 54 бр. становища;
Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване,
социални дейности и вероизповедание - 45 бр. становища;
Комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда - 42
бр. становища;
Комисия по обществен ред, законност, местно самоуправление, контрол на
решенията на общинският съвет и работа с неправителствени организации – 39
бр. становища.
С Решение № 369/22.02.2018 г. на ОбС – Гурково е създадена временна
комисия за установяване на несъвместимост и да установяване и предотвратяване
на конфликт на интереси.
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.
Предстоящо: насрочено е административно дело на 14.01.2019 г. във Върховен
административен съд – гр. София.
- 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. С протоколно определение
изх.№ 515/2017г. от 29.01.2018 г. на Административен съд – Стара Загора се
прекратява производството по това дело поради оттегляне на оспорените
разпоредби;
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- 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. С протоколно определение
изх.№ 619/2017 г. от 23.02.2018 г. на Административен съд – Стара Загора се
прекратява производството по това дело поради оттегляне на оспорената
разпоредба, с влязло в сила Решение № 366/25.01.2018 г. по Протокол № 30 на
Общински съвет – Гурково;
- ответник по адм. дело № 44/2018 г. по описа на Административен съд –
Стара Загора във връзка с протест на прокурор при Окръжна прокуратура –
Стара Загора срещу разпоредбите на чл.15, ал.2 и ал.3; чл.70, ал.2 и чл.128, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и
непълнотата на чл.128, ал.1 от същия правилник. С решение №191/20.06.2018 г.
на Административен съд – Стара Загора се оставя без разглеждане протеста
против разпоредбите на чл.15, ал.2 и ал.3 и чл.128, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и производството по адм. дело
№ 44/2018 г. се прекратява в тази му част. Със същото решение се отменят по
протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора разпоредбите на чл.
70, ал.2 и чл.128, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация като незаконосъобразни;
- ответник по адм. дело № 250/2018 г. по описа на Административен съд –
Стара Загора във връзка с протест на прокурор при Окръжна прокуратура –
Стара Загора в който се предлага да бъде отменена като незаконосъобразна
Наредба №1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община
Гурково (приета с решение № 435/26.06.2014 г. ). Твърди се, че има съществено
нарушение на административно производствените правила при изработването и
приемането и – не са представени доказателства за публикуването на проекта,
ведно с мотивите, съответно доклада, на интернет страницата на Община
Гурково. Посочва се също, че към предложението с вх. № ОС – 133/19.06.2014 г.
на председателя на временната комисия няма изготвени мотиви, които да
отговарят по съдържание на изискванията на чл. 28, ал.2 от Закона за
нормативните актове. Насрочено е дело на 27.09.2018 г. в Административен съд –
Стара Загора;
- ответник по адм. дело № 300/2018 г. по описа на Административен съд –
Стара Загора във връзка с протест на прокурор при Окръжна прокуратура –
Стара Загора против нормите на чл.4,чл.19 и чл.20 от Наредбата за регистрация на
кучетата на територията на Община Гурково. Насрочено е дело на 27.09.2018 г. в
Административен съд – Стара Загора.
Г-жа Иванка Димитрова – общински съветник взе участие в ХХІ – вата
Национална среща на финансистите от общините, състояла се от 31.05. до 02.06.
2018 г. в к.к. „Албена“.
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Уважаеми общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,
Дами и господа,
Изказвам благодарност на общинските съветници
за дебатите и
предложенията по пътя към най-важните решения за Общината, на Кмета на
Общината и неговия екип за постигнатите успехи и реализирани идеи, както и на
гражданите, институциите и бизнеса за тяхната подкрепа.
Нека да надграждаме постигнатото и да работим съвместно за постигане на
достоен стандарт, повишаване качеството на живот на жителите от Община
Гурково, изграждане на съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена
среда, добри условия за образование, бизнес инвестиции и социална политика.
Нека вярваме в доброто, оценяваме постигнатото и да се надяваме, че утре
ще е по-добре от днес.

инж. НЕЙКО НЕЙКОВ: /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО

17.07.2018 г.
гр. Гурково
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