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 01.07.2013 – 31.12.2013 година
Уважаеми колеги – общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,
Дами и господа,
Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет
изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно Отчет за дейността на
съвета и неговите комисии в открито заседание.
Отчетът, който Ви предлагам, обхваща периода от 01.07.2013 г. до
31.12.2013г. от Мандат 2011-2015г. и се основава както на статистическите
данни, така и на анализа на съдържанието на взетите решения. Той е
отворен документ и по време на обсъжданията в постоянните комисии,
както и на заседанието на Общинския съвет, в него могат да бъдат
направени изменения и допълнения.
За общинските съветници няма маловажни теми и въпроси, а
многообразието от проблеми и задачи, които стоят за решаване
пред Общинския съвет, предопределя необходимостта от съответната
интензивност в работата ни.
Председателският съвет в състав: Председателят на ОбС и
Председателите на групи в Общинския съвет - е провел 10 заседания,
които са свързани предимно с дневния ред на предстоящи заседания на
Общински съвет – Гурково. На едно от заседанията е прието Предложение
вх.№ 259/10.10.2013 г. от Кмета на Община Гурково за промяна на датата
на заседанието на ОбС – Гурково.
- невключени предложения от Председателския съвет – 1 бр. - с
вносител Кмета на Общината вх.№ ОС – 202/22.07.2013 г. – разрешение за
поставяне на временен преместваем търговски обект с площ до 12 кв.м.
/склад към магазин за хранителни стоки/ на свободна общинска площ в ПИ
с идентификатор 18157.501.415 по КК на гр. Гурково.
За отчетния период бяха проведени 6 заседания от ОбС – Гурково –
3 редовни и 3 извънредни.
Проведоха се и 6 съвместни заседания на постоянните комисии и
едно на постоянната комисия по образование, социални дейности и
култура, на които бяха приети 133 становища във връзка със заседанията
на ОбС. От тях са приети:
Икономическата комисия - 40 бр. становища;
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Комисия по образование, социални дийности и култура: 27 бр.
становища;
Комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната
среда: 37 бр. становища;
Комисия по обществен ред и законност: 29 бр. становища;
С Решение 341/28.11.2013 г. на ОбС бе прекратена дейността на 4
временни комисии за актуализизации на наредби, поради изпълнението на
поставените задачи.
Проведено бе едно заседание на Комисията по образование, култура,
туризъм, спорт, здравеопазване, социални дейности, вероизповедание и
интеграция на малцинствата в обществения живот във връзка с
разглеждането на заявление вх.№ ОС 305/25.11.2013 г. от г-н Стефан
Азманов с искане за отпускане на финансова помощ от бюджета на
Община Гурково. До заявителя е изпратено писмо за представяне на
допълнителни докумeнти.
През периода в деловодството на ОбС са постъпили от граждани:
- 3 бр. заявления;
- 1 бр. отворено писмо (придружено от списък) от граждани от град
Гурково, пострадали от пожарите и свободно пуснатите коне в землището
на града, които са обръщат за съдействие и конкретни мерки за
предотвратяване на поражения на насажденията им, находящи се в
землището на Гурково – разгледано е на заседание на ОбС – Гурково;
- 1 бр. подписка от жители на Общината със запитване за
продължаващия ремонт на ОДЗ „Латинка” Гурково – внесен е писмен
отговор от Кмета на Общината, който е изпратен на лицето, посочено за
контакт.
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.
Към Кмета на Общината бяха отправени:
12 устни питания от общински съветници за: ремонта на стадиона
в Гурково; ул. Крайречна, гр. Гурково; къпането във вира до розоварната в
Гурково; хигиената в града; направата на ограда около опасната сграда в
двора на ОУ с. Паничерево; почистване на канал; паркиране на опасни
места; детската площадка до Автогарата в гр. Гурково; възможността
кметовете на кметства да вземат участие в семинар в Кранево; оширяване
на пътя Гурково – Паничерево; новата сметосъбирачна машина; опасните
сгради и места в гр.Гурково.
2 писмени питания от общински съветници: по въпроса с питейната
вода в с. Конаре и за инвестиционните намерения на ВиК – Стара Загора в
Община Гурково. В ОбС – Гурково са внесени писмени отговори от
Кмета на Общината, които са предоставени на задалите питанията.
4 устни питания от граждани: за регистри за публична общинска
собственост; липсата на капаци на шахтите в ромския квартал в Гурково;
пропаднал покрив на къща в гр.Гурково; разбити бордюри на улица и др.
По тези питания бе взето отношение от Кмета на Община Гурково.
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В деловодството на Общински съвет – Гурково от Кмета на Община
Гурково бе внесен анализ с вх. № ОС–274/15.10.2013 г. на земеделските
земи - частна общинска собственост на територията на Община Гурково в
отговор на искане на общински съветник.
По две възражения от граждани срещу ПУП за застрояване на
поземлен имот се чака информация от Кмета на Общината за становище на
сизираните органи.
От писмата на Председателя на ОбС до Кмета на Община Гурково
не е отговорено на писмо с изх. № ОС 284/18.11.2013 г. за актуализиране
на комисии и състави.
По тематичния план за дейността на Общински съвет – Гурково за
периода юли - декември 2013 г. не е внесен Отчета за реализацията на
отстъпените права за строеж с изтекли договори.
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 и заповеди на Кмета на Общината за организиране на търгове
по управление на общинската собственост. Получено е и писмо с което се
информира за заличаване на вписване на договори за залог.
Има 4 предложения на Кмета на Общината, които са оттеглени от
вносителя и не са включени в дневния ред на заседанията.
І. По внесени материали от:
- Кмет на Община – 44 предложения и 2 докладни;
- Председател ОбС – 13 предложения;
- Общински съветници – 1 предложение;
са приети 60 решения. От тях:
1. Неприетите материали са 2 бр.;
- С Решение № 313/25.07.2013 г. Общински съвет Гурково не приема
Отчета на Кмета на Община Гурково за изпълнение Решенията на
Общински съвет – Гурково за І-то полугодие на 2013 г. с мотиви, че не се
представят административните актове на Кмета на Общината, както и
договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на
актовете, приети от ОбС – Гурково и от отчета не става ясно кои решения
са изпълнени, кои не са изпълнени и по какви причини, кои са в процедура
по изпълнение и кои са в съдебна процедура.
- С Решение № 357/28.11.2013 г. Общински съвет Гурково не приема
Докладна на Кмета на Община Гурково с вх. № 212/20.11.2013 г. относно
изпълнението на Решение № 289/27.06.2013 г. на Общински съвет –
Гурково с което Общински съвет – Гурково задължи Кмета на Общината:
да обезопаси опасната сграда на физкултурния салон, намиращ се в двора
на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Паничерево; да бъде изготвено
актуално становище за състоянието на постройката, с оглед
предотвратяване на инциденти с деца и персонал; Кметът на Общината да
докаже, че сградата е законна и по негово предложение да се обсъди в ОбС
- Гурково необходимостта от ползването ú.
2. Няма оспорени решения на ОбС - Гурково от Областният
управител на Област Стара Загора. Към Решение № 333/22.10.2013 г. по
Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 272 /15.10.2013 г.
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- предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на
поземлен имот с идентификатор 22767.193.740 с площ 26075 кв.м. находящ
се в землището на с. Паничерево, общ. Гурково са поискани от Областния
управител да бъдат представени допълнителни мотиви, което бе
направено.
4. Проведена е една процедура на оспорване на точка от решение на
ОбС – Гурково от Кмета на Общината:
Общинския съвет прие повторно и не прие Оспорването с вх. № ОС
– 211/06.08.2013 г. от инж.Стоян Бонев – Кмет на Община Гурково на т. 3
от Решение № 314/25.07.2013 г., отразено в Протокол № 25, с което
потвърждава повторно върнатата за ново обсъждане т. 3 от Решение №
314/25.07.2013 г., отразено в Протокол № 25, в която Общински съвет –
Гурково приема предложението на Красимир Каменов Гергов – общински
съветник със следния текст: ”Общинският съвет, по предложение на Кмета
на Общината, да обсъди и предприеме действия за търсене на финансов
ресурс за назначаване на трима полски пазачи /пъдари/ по един за
гр.Гурково, с.Конаре и с.Паничерево за период – начална дата – в най кратък срок според изискванията на законовите разпоредби и крайна дата –
31.10.2013 г.”
5. С Решение № 367/19.12.2013 г. по Протокол № 30 на Общински
съвет - Гурково поради протест от Христо Петров – прокурор в Районна
прокуратура гр. Казанлък бе отменено Решение № 352/28.11.2013 г. прието
по Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС–292/20.11.2013г.
- издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична
общинска собственост / язовир Гурково /.
6. Върховния Административен съд на Република България с
Решение 15719 от 27.11.2013 г. остави без уважение жалбата на инж. Стоян
Бонев Николов в качеството му на Кмет на Община Гурково против
Решение № 111 от 22.06.2012 год. с което Общински съвет - Гурково прие
повторно /потвърди/ оспореното Решение № 98 отразено в Протокол № 10
от 30.05.2012 г., в което 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/. Решението влиза в
законна сила от от 27.11.2013 г. До Кмета на Община Гурково е изпратено
писмо изх. № ОС 317/11.12.2013 г. с ксерокопия на решенията на
Административен съд – Стара Загора и Върховния административен съд на
РБългария за сведение и изпълнение.
ІІ.Решенията, които Общинския съвет прие през този период,
показват разнообразие от теми и адреси, за които са предназначени:
1.Първата група решения, са тези, 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 - 5 бр:
- Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и
селскостопанската продукция на територията на Община Гурково.
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-

Маркетингова стратегия

за развитие на туризма в Община

Гурково;
- Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Гурково за 2014 година;
- Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.;
- Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за
периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2014 г.
1.2. Актуализация на съществуващата нормативна база – 3 бр. в:
- Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Гурково (2 бр.);
- Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Гурково (1 бр.);
2. Решенията, свързани с бюджета и финансите на общината са 9 бр.:
- актуализация на капиталовите разходи на Община Гурково за 2013
г. (3 бр.);
- предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета за
Извънбюджетната сметка за 2013 г. (3 бр.);
- корекция по бюджета на община Гурково за 2013 година;
- определяне размера на средствата за поевтиняване на храната в
ученическия стол за учениците в СОУ ”Христо Смирненски” гр. Гурково
за 2013 г.;
- определяне допълнителни възнаграждения за постигнати резултати
за трето тримесечие на 2013 г. на длъжностите по Приложение № 5 към
чл. 2, т. 4 /ПМС 67/14.04.2010 г.
3. 13 бр. са решенията на Общински съвет, свързани с
разпореждане и управление на общинската собственост. В тази група са
решенията, свързани с провеждане на търгове, продажба и отдаване под
наем и аренда на недвижими имот; учредяване право на надстрояване на
сграда; предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на
имот.
С Решение № 351/28.11.2013 г. бе приета Докладна вх. № ОС –
274/25.11.2013 г. на Кмета на Община Гурково и Кмета на кметство
Паничерево относно управление на имоти – общинска собственост,
находящи се на територията на кметство Паничерево.
Община Гурково няма актуален списък на имотите – общинска
собственост. По тази причина Председателя на ОбС – Гурково изпрати
писмо с изх. № 306/27.11.2013 г. до Началника на Общинска служба
«Земеделие» гр.Мъглиж с искане да бъде изпратен на ОбС – Гурково
актуален списък на имотите, собственост на Община Гурково. След
отговора на г-жа Евелена Колева - Началник на ОС – «Земеделие» гр.Мъглиж, че такъв списък може да се получи само от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, до Началника на тази
служба бяха изпратени от Председателя на ОбС две писма с изх. № ОС –
312/04.12.2013 г. и изх. № 5/14.01.2014 г. с искане за издаване на актуален
кадастрален регистър на имотите, собственост на имотите на Община
Гурково. Получен е отговор с изх.№ 20-797 / 17.01.2014 г., който изисква
конкретизиране обхвата на искането.
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4. През отчетния период има едно решение на Общинския съвет,
свързано с кандидатстване на Общината с проект ”Интегриран проект за
водния сектор на с. Паничерево”, подобект: „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа с. Паничерево – І етап”.
5. По устройство на територията приетите решения, свързани с
подробни устройствени планове са 3 бр.
6. По предоставяне на поземлени имоти по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр. 62 от 10.08.2010 г.
са приети 4 бр. решения.
7 . С Решение 340/28.11.2013 бе прието предложение за решение по
отпускане на персонална пенсия (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж) на Ралчо Ралчев Минев и
Иван Ралчев Минев, наследници на починалия Ралчо Минев Михайлов.
Със съдействие на Секретаря на Общината бе изготвена цялостна преписка
по отпускане на персонална пенсия, която бе изпратена в Министерството
на труда и социалните грижи.
8. Други решения, приети във връзка с:
- кандидатстване на ЛРС „Прохода” гр. Гурково с проект „Ловнотуристическа екопътека – Нова село - х. „Момина сълза” по Мярка 321
”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.;
- утвърждаване на маломерна паралелка V клас и маломерна
парлелка VІІІ клас в Основно училище ”Св. Св. Кирил и Методий” с.
Паничерево;
- одобряване структурата и общата численост на персонала в
Общинска администрация и спомагателните звена към Общинска
администрация;
- определяне на позиция за гласуване на Кмета на Община Гурково
на Общото събрание на Асоциация „ВиК” – Стара Загора на 5.12.2013 г.;
- приемане на Календарен график за провеждане заседания на
Общински съвет- Гурково през 2014 година.
9. Бяха разгледани и приети 5 отчета и 9 информации по различни
теми:
- отчет за състоянието на общинския дълг в Община Гурково за
периода 01.01.2013 – 30.06.2013 г.;
- отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите
комисии за периода 01.01.2013 – 30.06. 2013 година;
- отчет за събираемостта и изразходване на
средствата от
туристически данък и такса битови отпадъци;
- отчет за събираемоста на такса за притежаване на куче. Мерки за
повишаване на събираемостта;
- отчет за постъпили суми от глоби и санкции във връзка с
нарушения на територията на Общината;
– информация за текущото изпълнение на бюджета на Община
Гурково за първото шестмесечие на 2013 г.;
- информация от Кмета на Община Гурково за изготвени и приети
проекти и усвоени средства от програми и европейски фондове;
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- информации от Директорите на училищата и детските заведения
за готовността за учебната 2013/2014 г. в училищата и детските заведения
в Община Гурково (3 бр.);
- информация от Кмета на Община Гурково за изпълнение на
Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от
общинския поземлен фонд;
- информация от Кмета на Община Гурково за изпълнението на
Наредбата за управлението, стопанисването и вътрешния ред на
гробищните паркове на територията на Община Гурково;
- информация от Кмета на Община Гурково за състояние и анализ на
безработицата в Община Гурково към октомври 2013 г. Обхват и
насоченост на програмите за временна трудова заетост;
- информация от Кмета на Община Гурково за снегопочистването и
подготовката на Общината за зимното поддържане на Общинската пътна
мрежа през зимен сезон 2013/2014 год.
Обновявана е официалната Интернет - страница на Община Гурково
с актуална информация, график и проект на дневен ред за заседанията на
Общински съвет - Гурково, което позволява на всички заинтересовани
граждани да се информират своевременно за естеството на въпросите,
които ще се разискват от общинските съветници и за приетите
впоследствие от ОбС решения, наредби, програми и планове.
Дейността на Постоянните комисии към Общински съвет е
отговорна и ефективна, все по - професионално и компетентно те
подпомагат Общинския съвет в решаването на местните проблеми.
Заседанията на Постоянните комисии обикновенно са свързани с
дневния ред на заседанията на Общинския съвет. На тях присъстват
Председателят на ОбС, Кметът и Секретарят на Общината, както и
представители на Общинската администрация от съответния ресор, които
участват в изясняването на въпроси, свързани със законността и
целесъобразността на предложените решения.
Въпросите се разглеждат задълбочено и професионално,
становищата на комисиите се вземат след дискусия и гласуване за всяко
предложение. Поради тази причина на заседанието на Общински съвет се
разглеждат предимно проектите за решения, за които всички общински
съветници имат изградено мотивирано убеждение дали да ги подкрепят
или не.
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.
Практика във взаимодействието на Общински съвет и Общинска
администрация е участието на общинските съветници в провеждането на
търгове, конкурси и обществени поръчки. През отчетния период в такива
са участвали общинските съветници: инж. Нейко Нейков, Красимир
Гергов и Павлин Ковачев. За включване в състава на тези комисии на
представител от ОбС – Гурково, се изисква той да има необходимата
компетенция. В тази връзка, искам да уведомя общинските съветници, че
през настоящата година задължително всички ще преминат
квалификационен курс по Закона за обществените поръчки.
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Общинските съветници посетиха гр.Павел баня за обмяна на опит с
Общински съвет – Павел баня през м. октомври 2013 г. и участваха през
м.декември 2013 г. в обучителен семинар, проведен в гр. Велинград, с
лектор Зоя Кълвачева – Цвяткова – юрист.
Общинският съветник Тотка Петкова участва в обучение „Общинска
политика за развитие на културата и туризма”, проведено м.декември
2013г. в гр.Бургас.
Председателят на Общински съвет взе участие в:
- Пътуващ семинар до Гърция организиран от Националната асоциация
на Председателите на общински съвети през месец октомври 2013 г.;
- Заседание на Областния съвет за развитие, проведено на 16.10.2013 г.
в гр. Стара Загора, на който Областния съвет за развитие на област Стара
Загора съгласува Регионален генерален план на водоснабдяване и
канализация на обособената територия на „ВиК” ЕООД – Стара Загора.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,
Дами и господа,
Искам да отправя към всички Вас едно послание: „ Силата
на съгласието е ключът към всеки успех в Общината”.
Надявам с градивност, диалог и самокритичност да коригираме
нашите слабости и да вървим напред в изпълнение на отговорностите пред
своите избиратели. И нека всеки от нас вложи още повече от своята
положителна енергия в името на това – местното самоуправление да става
все по силно и да
придобива все по осезателно признаците на
европейското местно самоуправление в интерес на жителите на Община
Гурково.
Завършвам отчета с благодарност и признателност за съвместните
действия, подкрепата и разбирането, които получавам от колегите
общински съветници, Общинската администрация, юриста към ОбС,
фирмите, институциите и гражданите на Община Гурково.
БЛАГОДАРЯ ВИ!

Д-р ИВАНКА П. ДОНЧЕВА – СЛАВОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО
22.01.2014 г.
гр. Гурково.
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