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ОТЧЕТ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ГУРКОВО ЗА ІІ-то ПОЛУГОДИЕ НА 2014 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 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г.
През този период Общински съвет-Гурково е провел 5 редовни, 2
извънредни и 1 тържествено заседания с 67 внесени предложения и 67
приети решения. От тях 38 са направени от Кмета на общината, 23 от
Председателя на Общинския съвет и 6 от общински съветници. От всички
предложения на Кмета на общината 4 не са приети от Общински съвет, а
едно е оспорено от Областния управител на област Стара Загора и
впоследствие отменено от Общински съвет – Гурково с Решение №
477/30.10.2014 г.
По останалите 33 предложения на Кмета на общината, Общинския
съвет е приел 33 решения, които се отнасят до различни сфери от дейността
на община Гурково и по своята тематика обхващат следните основни групи:
1. Една част /8 бр./ касаят бюджета и финансите на общината. Поважните от тях са свързани с изпълнението на Бюджет 2014 г., състоянието
на общинския дълг, актуализация на капиталовите разходи, запис на заповед,
допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и др.
2. Едно решение е свързано с нормативната уредба – изменения и
допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи – общинска собственост.
3. През периода бяха приети и 7 бр. решения, касаещи отчети и
информации за: изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за
І-то полугодие на 2014 г., събираемостта на местните такси, проведени
обществени поръчки по ЗОП, изпълнение на Наредбата за стопанисване на
гробищните паркове, изпълнение на Наредбата за стопанисването на земите
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и горите от общинския поземлен фонд, информации за състоянието на
безработицата в общината, снегопочистването, сметосъбирането и
сметоизвозването, третиране на улични и тревни площи и др.
4. Приети бяха една група /5 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 5 бр. други решения, които
се отнасят до: откриване на нови социални услуги – Дом за стари хора и
Център за обществена подкрепа в гр. Гурково, откриване на нова група в
ОДЗ „Латинка“ гр. Гурково, Програма на читалищата в община Гурково за
2015 г., участие на община Гурково в учредяване на регионално сдружение
за управление на отпадъците и др.
6. Най-голямата група решения /12 бр./ са свързани с управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост, изпълнението на които е
следното:
- Решение № 448/31.07.2014 г. – обявен търг за отдаване под аренда на
поземлен имот – гр. Гурково – непроведен поради липса на кандидати;
- Решение № 449/31.07.2014 г. – сключен Договор № 380/07.10.2014 г. с
Надка Драгнева за предоставяне под аренда на поземлен имот в гр. Гурково;
- Решение № 450/31.07.2014 г. – за продажба на поземлен имот – с.
Паничерево – проведен търг – няма сключен договор, поради отказ на
кандидат №1 и кандидат №2;
- Решение № 451/31.07.2014 г. – за промяна начина на трайно ползване на
поземлен имот – гр. Гурково. Предложението не е прието от Общински
съвет;
- Решение № 469/26.09.2014 г. – за управление на поземлен имот - с.
Конаре – проведен търг на 30.01.2015 г. – предстои сключване на договор
този месец;
- Решение № 470/26.09.2014 г. – за промяна начина на трайно ползване на
поземлен имот – с. Паничерево. Предложението бе върнато за ново
обсъждане от Областния управител на област Стара Загора, а след това
отменено като незаконосъобразно с Решение № 477/30.10.2014 г. на
Общински съвет – Гурково;
- Решение № 479/30.10.2014 г. – за разпореждане с недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в поземлен имот – гр. Гурково.
Предстои ново предложение за решение за същия имот;
- Решение № 480/30.10.2014 г. – за отдаване на под аренда на поземлени
имоти – гр. Гурково – проведен търг на 23.01.2015 г. – предстои
сключването на договор този месец;
- Решение № 481/30.10.2014 г. – за отдаване под аренда на поземлени
имоти – с. Конаре – проведен търг на 23.01.2015 г. - предстои сключването
на договор този месец;
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- Решение № 482/30.10.2014 г. – за отдаване под аренда на поземлени
имоти – с. Пчелиново – проведен търг на 23.01.2015 г. – предстои
сключването на договор този месец;
- Решение № 503/18.12.2014 г. – за отдаване под аренда на поземлен имот
– гр. Гурково. Предстои провеждане на търг на 13.03.2015 г.;
- Решение № 504/18.12.2014 г. – за продажба на поземлен имот – гр.
Гурково. Предстои провеждането на търг на 13.03.2015 г.
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 второто полугодие на 2014 г.
Вносител: /п/
/ инж. Ст. Бонев-Кмет на община Гурково /
СБ/АИ
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