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 01.07.2014 – 31.12.2014 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 01.07.2014 г. - 31.12.2014 година, който
представлява седми отчетен период от началото на мандата на ОбС- Гурково –
02.11.2011 г., като проведените заседания до 31.12.2014 г. са общо 45, на които
са приети 508 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.
През периода бе направена една промяна в състава на Председателския
съвет, който се състои от Председателя на ОбС - Гурково и Председателите на
групи в Общинския съвет. В деловодството на ОбС – Гурково бе депозирано
писмо с вх.№ ОС 254/12.11.2014 г. от Общински съвет на БСП – Гурково и
групата съветници от БСП за оттегляне участието в Председателския съвет на
Неделчо Иванов Попов – Председател на група „БСП” в Общински съвет –
Гурково.
Председателският съвет при ОбС – Гурково е провел 13 заседания, които
са свързани предимно с дневния ред на предстоящи заседания на Общински
съвет – Гурково.
Председателският съвет не е включил в дневния ред на заседанието на
ОбС – Гурково, насрочено за 31.07.2014 г. Предложение с вносител Кмета на
Общината с вх.№ ОС – 160 / 23.07.2014 г. – предварително съгласие за промяна
начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 18157.6.245 с
площ 59136 кв.м., находящ се в землището на гр. Гурково, общ. Гурково /м.
Тополото/ със следните
Мотиви: Неизпълнение (видно от Протокол от 18.07.2014 г. на комисия
определена със Заповед № 291/18.07.2014 г. на Кмета на Община Гурково за
фактическото състояние на имот с индентификатор 18157.6.245 с площ 59136
кв.м.) на Решение № 98/ 30.05.2012 г. на ОбС – Гурково, съобразно Решение
15719 от 27.11.2013 г. на Върховния Административен съд на Република
България.
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Решение № 98 е отразено в Протокол № 10 от 30.05.2012 г. и в него ОбС –
Гурково приема предложението на инж. Нейко Нейков за включване в списъка
на пасищата и мерите, общинска собственост, приет като Приложение № 1 на
Годишния план за паша за 2012 г. на имот с идентификатор 18157.6.245,
находящ се в землището на гр. Гурково, с площ от 59136 кв.м. /м.Тополито/ и
задължава Кмета на Община Гурково да възстанови имота във вид, съобразно
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община
Гурково, приети като Приложение № 2 от Годишния план за Паша за 2012 г.,
както и да бъде осигурен достъпа на пасищни животни до имота.
За отчетния период бяха проведени 8 заседания от ОбС – Гурково – 5
редовни, 2 извънредни и 1 тържествено.
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.obshtinagurkovo.com), от обява на информационното табло в сградата на общинската
администрация и обяви, поставени на видни места в град Гурково и населените
места.
На заседанието на ОбС – Гурково от 26.09.2014 г. функциите на
Председател на ОбС – Гурково се изпълняваха от общинския съветник Симеон
Петков Урумов, съгласно писмо изх. № ОС – 208 / 26.09.2014 год. на
Председателя на Общински съвет.
Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно.
Отсъствията от заседанията са по уважителни причини /служебна
ангажираност, заболяване, отсъствие от града и други/.
Проведени бяха две заседания 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 Националния
конкурс „Малка Мис и Малък Мистър България 2014 ”, проведен от 06.09. до
09.09. 2014 г. в гр.Созопол. Определен бе размера на финансовото подпомагане и
Председателят на комисията внесе предложение до Общински съвет, по което бе
прието положително решение.
Бяха създадени две временни комисии:
- с Решение № 493/ 27.11.2014 г. – Временна комисия за откриване
на процедура за избор на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд –
Казанлък. След проведена процедура бе изпратено писмо до Окръжен съд Стара Загора, че от Община Гурково няма кандидати за съдебни заседатели.
- с Решение № 500/18.12.2014 г. – Временна комисия за разглеждане на
писмо – предложение за съвместно сътрудничество между Община Гурково и
„Булметал”АД. Изпратено е писмо до фирмата за конкретизиране на
предложенията.
През периода в деловодството на ОбС са постъпили от граждани и фирми:
- 6 бр. заявления; 3 бр. жалби и 2 бр. предложения: взето е отношение от
Председателя на ОбС – Гурково и Кмета на Общината, за което са уведомени
заинтересованите граждани и фирми.
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Внесени са и 6 писма, свързани с подготовката и приемането на Бюджета
на Община Гурково за 2015 г.
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 5 устни питания от граждани за: неприсъстие на
отговорни общински служители на заседание на ОбС – Гурково; средства дадени
от гражданин за разделяне на общински имот /средствата са възстановени /;
необходимостта от „легнал полицай” на улица в с. Паничерево и ремонт на
обществените тоалетни в селото; предупреждение, че на територията на
Общината Гурково действат телефонни измамници и взетите мерки в с. Конаре.
Към Кмета на Общината бяха отправени също 13 устни питания от
общински съветници и кмет на населено място за: проблем с назначаване на
хора по проект и проблеми с реконструкцията на вътрешната водопроводна
мрежа на с.Конаре; за улиците в с. Паничерево, които трябва да се изкърпят;
разбита будка за вестници пред СОУ Гурково; състоянието на гробищните
паркове; средствата с които е асфалтиран на паркинга пред СОУ – Гурково;
стесняването на пътя Гурково – Паничерево, дупките по него и авария в
я.”Жребчево”; депонирани отрадъци при изкопни работи за обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Конаре”; лошото качество
на питейната вода в с. Конаре; справка на брой подпомагани лица и лица на
социални помощи за деветмесечието на 2014; заплащането на павета на
Общината; предписание на РЗИ – Стара Загора за мониторинг на водата за
питейно-битови нужди в Общината;
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 с изх. № ОС – 185/08.08.2014 г. - по повод питания на г-н Симеон
Урумов - общински съветник да бъдат предоставени: проекта за „Реконструкция
на вътрешна водопроводна мрежа с.Конаре” с количествено-стойностните
сметки; договора за този проект, сключен с ДФ „Земеделие”; договора с фирмата
- изпълнител със спечелените цени по количествено – стойностните сметки и
линейния график за изпълнение на обекта по дейности и писмена информация в
Общинския съвет за всички обществени поръчки от началото на Мандат 2011 –
2015 г.; насрочените и проведени търгове; участниците по различните проекти,
които са спечелили търгове; изпълнителите и подизпълнителите по спечелените
проекти и сключените договори с тях. Да се отговори на въпроса спазени ли са
сроковете по договорите и приети ли са обектите в срок.
Отговора на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 185/25.09.2014 г. :
„В правомощията на Общински съвет, визирани в чл.21 от ЗМСМА няма
такова за упражняване на контрол от Общински съвет върху работата на
общинска администрация по прилагане и изпълнение на обществените поръчки,
сключени по реда на Закона за обществените поръчки.
Съгласно чл.58а от ЗОП като Възложител на обществените поръчки нося
отговорност за приемане и съхранение на заявленията за участие, офертите и
проектите. При неизпълнение на това ми задължение нося санкции по чл.129б от
ЗОП. В тази връзка правя отказ за изпращане на исканите от Вас документи.
Съгласно чл.123 от ЗОП контролът по изпълнение на ЗОП и контролът по
изпълнение на договорите за обществените поръчки и на рамковите
споразумения се осъществяват от Сметната палата и от органите на АДФИ.
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С уважение към работата на Общински съвет – Гурково, оставям без
уважение искането Ви да изпратя документите, посочени в писмото Ви с изх. №
ОС – 185/08.08.2014 г.”
- писмо с изх. № ОС – 205/19.09.2014 г. на Председателя на ОбС – Гурково
до Кмета на Община Гурково за предоставяне на копие от Заповедта на Кмета
на Общината за извършване на вътрешно-компенсирани промени по Бюджета на
Община Гурково; сумите, превела всяка от фирмите – изпълнители за
депониране на строителните отпадъци и земни маси за обекти – отговорено е от
Кмета на Общината;
- писмо с изх. № ОС – 169/ 29.07.2014 г. за становище за откриване на
нови групи в детските заведения на територията на Община Гурково и искане за
информация – отговорено е от Кмета на Общината
- писмо с изх. № ОС – 144/02.07.2014 г. относно изпълнение на Решение
№ 332/22.10.2013 г. по Протокол № 28 на ОбС – Гурково – отговорено е от
Кмета на Общината.
Няма отговор от Кмета на Общината на писмо с изх. № ОС 145/
02.07.2014 г. с искане за предоставяне на пълна справка за опасните сгради в
Община Гурково и мерките, предприети за обезопасяването им.
На заседанията на постоянните комисии към ОбС – Гурково също бяха
отправени въпроси към Кмета на Общината, на които бе отговорено писменно.
Относно писмо с вх. № ОС – 219/15.10.2014 г. от ОУ ”Св.Св. Кирил и
Методий” с. Паничерево за маршрутите за придвижване пеша на учениците от
дома до училище: от Председателя на ОбС – Гурково бе изпратено писмо до
Областно пътно управление – Стара Загора със запитване относно подържането
на пешеходните пътеки и поставянето на знаци в с. Паничерево, на което бе
отговорено, че при подходящи климатични условия, маркировката ще бъде
освежена.
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.
Има едно предложение на Кмета на Общината, оттеглено от вносителя с
писмо вх.№ ОС – 274/25.11.2014 г.: Предложение с вх.№ ОС – 259 / 19.11.2014
г. - управление на недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен
имот с идентификатор 18157.41.7 по кадастралната карта на гр. Гурково.
На заседание от 18.12.2014 г., по предложение на Председателя на
Общински съвет – Гурково, общинските съветници единодушно решиха да се
отложи разглеждането за следваща сесия на Предложение с вносител Кмета на
Общината с вх.№ ОС – 296/17.12.2014 г. – приемане изменения и допълнения
в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Гурково за
периода 2011 – 2016 г. – разкриване на нови социални услуги, предоставяни в
общността: „Център за настаняване от семеен тип за възрастни с физически
увреждания”, „Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични
разстройства или деменция” и „ Център за настаняване от семеен тип за
възрастни с умствена изостаналост”.
І. По внесени материали от: Кмет на Община –
36 предложения и 2 докладни записки;
- Председател ОбС – 23 предложения;
- Общински съветници – 6 предложения;
са приети 67 решения. От тях:
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1. Неприети предложения са :

- Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 159 /
23.07.2014 г. за даване предварително съгласие за промяна начина на трайно
ползване на поземлен имот с идентификатор 18157.101.348 с площ 30702 кв.м.,
находящи се в землището на гр. Гурково;
- Предложение на Кмета на Общината с вх.№ ОС –182 / 07.08.2014 г. –
откриване на нови социални услуги в община Гурково през 2015 г.: „Дом за
стари хора”;„Център за обществена подкрепа”;
- Предложение на Кмета на Общината с вх.№ ОС – 184 / 07.08.2014 г. –
актуализация на капиталовите разходи на община Гурково за 2014 г.;
- Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 199/17.09.2014
г.- управление на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в
землището на с. Конаре, общ. Гурково. / ПИ с идентификатор 38203.106.4, м.
„Посран дол”/ - отдаването на имота да стане без търг и конкурс.
Вместо това, ОбС – Гурково прие предложението на ПК по земеделие,
горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по бюджет, финанси,
инфраструктура, европейски фондове, национални и регионални програми,
териториално развитие и общинска собственост имота да бъде отдаден под
аренда чрез публично оповестен търг.
- Актуализиран разчет за финансиране на капиталовите разходи на
община Гурково за 2014 г., съгласно Приложение № 2 на Предложение на Кмета
на Община Гурково с вх.№ ОС – 226 / 22.10.2014 г. – актуализация на
капиталовите разходи на община Гурково за 2014 г.
Вместо това, Общински съвет – Гурково утвърди Актуализиран разчет за
финансиране на капиталовите разходи на община Гурково за 2014 г., съгласно
Приложение № 2, с направените промени от г-жа Иванка Димитрова – общински
съветник;
- Предложението на Кмета на Община Гурково с
вх.№ ОС –
294/12.12.2014 г. по Приложение 2 - структура на спомагателните звена към
Общинска администрация при Община Гурково.
Вместо това,Общински съвет - Гурково одобри структурата и общата
численост на персонала от спомагателните звена към Общинска администрация
по Приложение 2, като увеличи числеността с 1 щатна бройка, считано от
01.01.2015 г. в т. 3 « Клубове на пенсионера, инвалида и други» от структурата и
числеността на спомагателните звена към Общинската администрация при
Община Гурково на местните дейности, като бройките стават: Гурково – 1;
Паничерево – 1, Конаре – 1.
2. Със Заповед № АК-01-ЗД-290/08.10.2014 г. Областния управител на
област Стара Загора върна за ново обсъждане Решение № 470/26.09.2014 г. на
Общински съвет Гурково, което бе отменено като незаконосъобразно с Решение
№ 477/30.10.2014 г.
3. С Решение № 464/03.09.2014 г. по Предложение на Председателя на
ОбС – Гурково с вх.№ ОС – 192 / 02.09.2014 г. бяха отменени на Решение № 130
от 13.07.2012 г. по Протокол №14 на ОбС - Гурково и Решение № 410 от
25.04.2014 г. по Протокол № 35 на ОбС – Гурково.
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:
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ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2014 – 31.12.2014 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 - 4 бр:
- Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти –
редовно обучение от Община Гурково.
- Правилник за финансово подпомагане на процедури ”Ин витро” на лица,
двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на
Община Гурково;
- Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Гурково
за 2015 година;
- Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода
ЯНУАРИ - ЮНИ 2015 г.
1.2 Актуализация на съществуващата нормативна база – 2 бр. в:
- изменение и допълнение на Наредбата за базисни и наемни цени на
недвижимите имоти на Община Гурково;
- изменение и допълнение в Наредбата 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 10 бр.:
- определяне допълнителни възнаграждения за постигнати резултати
длъжностите по Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 /ПМС 67/14.04.2010 г. (2
бр.)
- информации за актуализациите и
разпределението на промените по
бюджета на Община Гурково (2 бр.)
- информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Гурково за
първото шестмесечие на 2014 година;
– актуализация на капиталовите разходи на община Гурково за 2014 г. – (2
бр.)
– издаване на запис на заповед от община Гурково в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция;
– финансово подпомагане на деца от Община Гурково, участвали в
Националния конкурс „Малка Мис и Малък Мистър България 2014 ” и
завоювали награди;
– корекция по бюджета на Община Гурково за 2014 година.

3.

Решения на Общински съвет, свързани с разпореждане и управление
на общинската собственост - 14 бр.
- отдаване под аренда на поземлени имоти – (7) бр.;
- продажба на поземлени имоти – (2) бр.;
- предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на
поземлени имоти – (4) бр.
- учредяване на възмездно право на строеж .
Решения, свързани с подробни устройствени планове - 5 бр.

4.
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5.

Решения, свързани със социални дейности – 2 бр.
- актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на
обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално
подпомагане при Община Гурково;
- откриване на нови социални услуги в община Гурково през 2015 г.: „Дом
за стари хора”;„Център за обществена подкрепа”.

6. Решения,свързани с приемане на отчети,доклади и информации - 17 бр.
6.1 Отчети – 8 бр.
- отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за
периода 01.01.2014 – 30.06.2014 година.
- отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет – Гурково за
първото полугодие на 2014 година.
- отчет за събираемостта и изразходване на средствата от туристически
данък;
- отчет за събираемоста на такса за отглеждане на куче. Мерки за
повишаване на събираемостта;
- отчет за постъпили суми от глоби и санкции във връзка с нарушения на
територията на Общината;
- отчети на Председателите на Клубовете на пенсионера в Община Гурково
- (3) бр.
6.2 Информации – 10 бр.
- информация за предпазване на хора и животни от паразити, третиране на
улични и тревни площи, детски площадки и паркове.
- информация за изготвени проекти и усвоени средства от програми и
европейски фондове към м. септември 2014 г.;
- информации за готовността за учебната 2014/2015 г. в училищата на
територията на Община Гурково (2) бр.;
- информация от за проведените обществени поръчки по ЗОП /Закон за
обществените поръчки/ към м. октомври 2014 година.
– информация за състояние и анализ на безработицата в Община Гурково
към октомври 2014 г. Обхват и насоченост на програмите за временна
трудова заетост;
– информация от
за изпълнението на Наредбата за управлението,
стопанисването и вътрешния ред на гробищните паркове на територията на
община Гурково;
– информация за изпълнението на Наредбата за управление, стопанисване и
ползване на земите и горите от общински поземлен фонд;
– информация за снегопочистването и подготовката на Общината за
зимното поддържане на Общинската пътна мрежа през зимен сезон
2014/2015 год.
– информация за сметосъбиране, сметоизвозване и постъпили приходи от
такса „Битови отпадъци” към месец ноември 2014 г.
7.

Решения в сферата на образованието и културата - 1 бр.
- откриване на нова група в ОДЗ „Латинка” гр. Гурково за учебната
2014/2015 г. и осигуряване на финансови средства от бюджета на Община
Гурково за функционирането ú.
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8.

Други решения :
- присъждане на награди на Община Гурково – (5 бр.)
- утвръждаване на състав на комисии – (2 бр.);
- приемане на проект на договор за водохващане от повърхностен
водоизточник м. „Улищица” с Община Твърдица;
- календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково
през 2015 година;
- участие на Община Гурково в учредяване на ново „Регионално сдружение
за управление на отпадъците – Стара Загора“ по реда на Закона за
управление на отпадъците;
- одобряване структурата и общата численост на персонала в Общинска
администрация и спомагателните звена към Общинска администрация.

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 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, на видни места в гр.Гурково и в
населените места.
В конструктивен дух протича работата на постоянните комисии към ОбС,
насочена да подпомага Общинския съвет в решаването на местните проблеми,
свързани с икономическото развитие, управлението на общинската собственост,
въпроси свързани с инфраструктурата, социални дейности, образование и
култура и др. Редовните заседания на всяка постоянна комисия са с дневен ред,
съобразен с дневния ред на общинските сесии и на тях присъстват
представители на Общинска администрация - Кмет, Зам.кмет, Секретар на
Община, други специалисти или компетентни лица от съответния ресор. Водещо
е желанието всички въпроси, подлежащи на обсъждане на общинска сесия да
бъдат законово подплатени и целесъобразни, затова становищата на комисиите
се приемат след дискусия и гласуване за всяко предложение.
Проведени са 9 съвместни заседания на постоянните комисии, на които
бяха приети 176 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 - 55 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
50 бр. становища;
Комисия по обществен ред, законност, местно самоуправление, контрол
на решенията на общинският съвет и работа с неправителствени организации –
33 бр. становища.
8

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.
На 26.07.2014 г. с активното съдействие на Председателя на Общински
съвет – Гурково бе проведено мероприятие „Лятно кино с БНТ 1”, което не е
провеждано до сега в Гурково и на което присъстваха граждани от всички
възрасти. Отзвукът от мероприятието е силно положителен.
На 04.09.2014 г. в салона на НЧ „Войвода Генчо Къргов” град Гурково се
проведе Тържествено заседание на Общински съвет – Гурково, посветено на 40 –
та годишнина от обявяването на Гурково за град и честването на Деня на
Общината, на което по решения на ОбС – Гурково бяха връчени награди на хора,
дали своя принос за заслуги в областта на местното самоуправление,
образованието и здравеопазването. Присъстваха представители на РАО
„Тракия”, детутати, граждани и гости на Общината.
Председателят на Общински съвет взе участие в:
- тържественото отбелязване на 10-годишния юбилей на Националната
асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България,
проведено през ноември 2014 г. в гр. Пловдив;
- общо събрание и годишна конференция на Националното сдружение на
общините в Република България, проведени през м. декември 2014 г. в гр.София.
През м. декември 2014 г. бе проведено обучение на общинските съветници
от ОбС – Гурково в град Павел баня с участието на юриста към Общински съвет.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,
Дами и господа,
В заключение бих искала да призова всички Вас през оставащите месеци
до края на мандата да работим с непрестанен стремеж за повишаване качеството
на живота на жителите на общината, да защитаваме доверието, дадено ни от
гражданите, да създаваме висока степен на доверие по между си и като
прилагаме положителния опит на страните от Европейската общност и най-вече
на идейте на младите хора, да постигаме добри успехи, които са успехи и за
гражданите на Община Гурково.
Изказвам благодарността си за съвместните действия, помощ, подкрепа и
разбиране които получавам от колегите общински съветници, Общинската
администрация, юриста към ОбС, фирмите, институциите и гражданите на
Общината, които в наше лице намират добър пример, защита на своите
граждански интереси и компетентност при вземане на административните
решения, които касаят социално - икономическото развитие на Общината и
нейната култура, история и традиции.
БЛАГОДАРЯ ВИ !

Д-р ИВАНКА П. ДОНЧЕВА – СЛАВОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО
21.01.2015 г.
гр. Гурково.
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