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 01.01.2015 – 30.06.2015 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.
Като Председател на ОбС - Гурково ще изложа пред Вас стореното с
отговорността, че всяко важно решение, всяка добра и полезна идея, реализирана
успешно, е всъщност инвестиция в бъдещето на Община Гурково. Дали
направеното съответства на обещаното, дали сред него има постижения, успехи или
неуспехи, ще прецени всеки един от Вас. Надявам се обективно и непредубедено.
Заради истината и почтеността. Заради нашата отговорност за Общината.
Отчета обхваща периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 година, който
представлява осми отчетен период от началото на мандата на ОбС- Гурково –
02.11.2011 г., като проведените заседания до 30.06.2015 г. са общо 52, на които са
приети 591 решения.
През отчетният период няма промяна в броя и поименният състав на
Общинският съвет, както и няма промяна в сформираните четири постоянни
комисии към съвета, в техния брой, състав и председатели.
Председателският съвет при ОбС – Гурково е провел 8 заседания, които са
свързани предимно с дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет –
Гурково.
За отчетния период бяха проведени 7 заседания от ОбС – Гурково – 5
редовни и 2 извънредни.
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 извънредно заседание на Общински съвет – Гурково проведено на
11.05.2015 г. бе разгледано Предложение на Кмета на Общината с вх.№ ОС – 124 /
05.05.2014 г. за временно настаняване / 4 месеца/ в общинска сграда /Дом за стари
хора в Гурково/ на украински граждани с български произход. Кметът на Общината
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е внесъл предложението в предвид на отправения тревожен апел от г-н Кольо
Атанасов - Изпълнителен директор на „Булметал” АД – гр.Гурково за съдействие,
изразяващо се в предоставяне на свободни общински жилища и сгради за
прииждащите украински граждани. В деловодството на ОбС – Гурково също е
внесен от г-н Кольо Колев такъв апел с вх.№ ОС–121/29.04.2015 г.
ОбС – Гурково гласува да се приеме на следваща сесия решение, след
корекции в основанията и проекта за решение от вносителя, в предвид неговата
законосъобразност. Такива не бяха направени.
Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно.
Отсъствията от заседанията са по уважителни причини /служебна
ангажираност, заболяване, отсъствие от града и други/.
В периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. в деловодството на ОбС са постъпили
от граждани и фирми:
- 4 бр. заявления от граждани и 2 от представители на читалища: взето е
отношение от Председателя на ОбС – Гурково и Кмета на Общината, за което са
уведомени заинтересованите граждани и читалища.
- 1 бр. подписка от граждани, живеещи в кв. „Лозенец – север” гр. Гурково за
предоставяне на парцели за построяване на жилища – отговорено е от Кмета на
Общината и е изпратено уведомително писмо от Председателя на ОбС – Гурково до
представител на тези граждани.
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 7 устни питания и предложения от граждани за:
кога Дома за стари хора в Гурково ще влезе в действие; че прекият черен път
Николаево – Гурково е разоран; предложение към Кмета на Общината и
Общинския съвет да се проучи въпроса за залата на бившата телефонна централа в
пощата и ако е възможно тази зала да се отремонтира и пригоди за обществени
нужди – например изложбена зала или зала на Общинския съвет; за завършване на
северния тротоар преди моста в м. Лазово в землището на Гурково; да се полагат
грижи за ръководители и дейности; да има представителен хор; предложение, със
съдействието на Кмета на Общината и Общински съвет, да се намерят средства да
се закърпят дупките на пътя Пчелиново – Лява река.
Към Кмета на Общината бяха отправени също 12 устни питания и 1
предложение от общински съветници за: некачествено положени плочки в Дома за
стари хора в Гурково; решение на ОбС – Гурково, свързано с увеличаване с
половин бройка числеността на пенсионерските клубове в Паничерево и Конаре; за
предоставяне на справки по Бюджет 2015 г.; определяне на местата за събиране на
животни и маршрутите за преминаване на стадата / с писмо вх. № ОС 86/26.03.2015 г. на Кмета на Общината е предоставена в ОбС - Гурково заповед за
реда за придвижване на селскостопански животни на територията на гр. Гурково/;
предоставяне на пасища; предоставяне на справка за платените и неплатените
задължения на Община Мъглиж за ползване на депото за отпадъци в гр. Гурково; за
предоставяне на ОбС – Гурково заповедта, с която е променено работното време на
медицинската сестра в училищата в гр. Гурково и с.Паничерево; предложение за
запознаване на общинските съветници със списъка на всички мрежи и съоръжения
по ВиК на територията на Общината; питане относно водопровода в Конаре;
питане за мерките, предприети след наводненията в с. Лява река; дали през месец
август 2015 г. детската градина в Гурково ще работи; лошото състояние на пътя
между Гурково и Паничерево; разорано пасище в с. Конаре; възможността за
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временно настаняване на украински граждани в Дома за стари хора – Гурково;
ремонт на детската градина в Гурково.
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:
- по искане на общински съветници са предоставени от Кмета на Общината с
писмо № ОС – 43/16.02.2015 г. количественно – стоиностни сметки за ремонт на
читалища;
- писмо с изх. № ОС – 29/05.02.2015 г. по повод искане на г-жа Иванка
Димитрова - общински съветник за представяне на справки във връзка с Бюджет
2015 – предоставена е исканата информация от Кмета на Общината;
- писмо с изх. № ОС – 119/28.04.2015 г. с питания и искания към Кмета на
Общината поставени на заседание на постоянните комисии на ОбС – Гурково,
състояло се 27.04.2015 г. – отговорено е от Кмета на Общината;
- писмо с изх. № ОС – 142/27.05.2015 г. с питания и искания към Кмета на
Общината поставени на заседание на постоянните комисии на ОбС – Гурково,
състояло се 25.05.2015 г. – отговорено е от Кмета на Общината;
- писмо с изх. № ОС – 173/18.06.2015 г. по повод писмено питане на г-н
Симеон Урумов - общински съветник чрез Председателя на ОбС – Гурково към
Кмета на Общината относно ползвания платен отпуск от Председателя на ОбС –
Гурково, Кмета на Общината, Кметовете по населени места и кметските
наместници – исканата информация е предоставена от Кмета на Общината.
Направени бяха препоръки от общински съветници платения отпуск да се ползва
своевременно, за да не се плащат обещетения.
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 2 предложения, оттеглени от вносителите:
- Предложение на Кмета на Общината с вх.№ ОС – 2 / 15.01.2015 г. –
актуализация на капиталовите разходи на община Гурково за 2014 година;
- Предложение на Симеон Урумов – общински съветник – с вх.№ ОС – 171 /
18.06.2015 г. – изменения и допълнения в Наредбата за наемните цени на
недвижимите имоти – общинска собственост в Община Гурково.
І. По внесени материали от:

- Кмет на Община – 66 предложения и 4 доклада;

- Председател ОбС – 11 предложения;
- Общински съветници – 2 предложения;
са приети 83 решения. От тях:

1. Неприети са 2 предложения :
- Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 163 / 17.06.2015 г. –
разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост – продажба на
поземлен имот с идентификатор 18157.79.29 по кадастралната карта на гр. Гурково.
- Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 165 / 17.06.2015 г. –
разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост – продажба на
поземлени имоти с идентификатори 21124.57.714, 21124.57.715 и 21124.36.624 по
кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково.
2. Със заповед № АК-01-3Д-78/04.03.2015 г.; АК - 01-3Д-80/04.03.2015 г.; №
АК - 01-3Д-79/04.03.2015 г. на Областния управител на Стара Загора са върнати за
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ново разглеждане Решения № № 525, 534 и 535 от 16.02.2015г. на Общински съвет
– Гурково.
Решенията са правилни и обосновани, но правните основания следваше да се
изменят частично, съгласно указанията на Областна администрация – Стара Загора.
В тази връзка по Предложения на Председателя на ОбС - Гурково бяха
приети : Решение № 537 - ново обсъждане на Решение № 525/16.02.2015 г. на
Общински съвет – Гурково за одобряване на план-сметката за приходите и
разходите от сметосъбирането на Община Гурково за 2015 година.
Решение № 538 - ново обсъждане на Решение № 534/16.02.2015 г. на
Общински съвет – Гурково за утвърждаване списък на общинските жилища по
брой, предназначение и местонахождение.
Решение № 539 - ново обсъждане на Решение № 535/16.02.2015 г. на
Общински съвет – Гурково за утвърждаване списък на общинските гаражи по брой,
предназначение и местонахождение.
3. Поради техническа грешка с Решение № 578/28.05.2015 г. на ОбС –
Гурково бе променено в т. 2 Решение 565/30.04.2015 г. относно управление на
недвижими имоти – частна общинска собственост – отдаване под аренда на 12
/дванадесет/ поземлени имоти по кадастралната карта на с. Конаре, общ. 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:
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 – 30.06.2015 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 - 8 бр:
- Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост през 2015 г.
- Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Гурково през
2016 година по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Гурково за 2011 – 2016 г.
- Общински план за младежта за 2015 година.
- Общинска програма за закрила на детето на Община Гурково за 2015
година.
- План за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен
контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане при
Община Гурково през 2015 г
- Наредба за наемни цени на недвижимите имоти – общинска собственост в
Община Гурково
- Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите
по чл. 196 ал.3 и чл. 225а, ал.3 от ЗУТ.
- Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода
ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ 2015 г.
.
1.2 Актуализация на съществуващата нормативна база – 3 бр.::
- изменения и допълнения в Общинската стратегия за развитие на
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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
деменция” и „ Дом за възрастни хора с физически увреждания”.
- изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
- изменение и допълнение в Наредбата за настаняване на граждани с
доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните
наематели и на други лица.
2.

Решения, свързани с бюджета и финансите на общината 11 бр.:
- информация за актуализациите и разпределението на промените по
бюджета на Община Гурково за четвъртото тримесечие на 2014 година.
– одобряване на план-сметката за приходите и разходите от
сметосъбирането на Община Гурково за 2015 година;
– приемане бюджета на Община Гурково за 2015 година;
- одобряване на Бюджетна прогноза на Община Гурково за периода 20162018;
– определяне на транспортни разходи на педагогическия персонал.
- финансово подпомагане на гражданин от Община Гурково.
- отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури ”Ин
витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи
на територията на Община Гурково.
- корекция по бюджета на Община Гурково за 2015 година;
- актуализация на капиталовите разходи на Община Гурково за 2015
година ( 2 бр.);
- отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за 2014 г.

3.

Решения на Общински съвет, свързани с разпореждане и управление
на общинската собственост - 20 бр.
- отдаване под аренда или наем на имоти – (8) бр.;
- продажба на поземлени имоти – (5) бр.;
- утвърждаване списък на общинските жилища и гаражи (4) бр
- предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на
поземлени имоти
- учредяване на възмездно право на строеж
- прекратяване на съсобственост.
Решения, свързани с подробни устройствени планове и предварително
съгласие за прокарване - 9 бр.

4.

5.

Решения, свързани със социални дейности – 3 бр.
– откриване на нова социална услуга в община Гурково – Център за
настаняване от семеен тип за възрастни с физически увреждания – 2 бр.
– актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на
обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално
подпомагане при Община Гурково
– актуализиране състава на Общински съвет по наркотични вещества
при Община Гурково.
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6. Решения,свързани с приемане на отчети,доклади и информации - 18 бр.
6.1 Отчети – 12 бр.
- отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите
комисии за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 година.
– отчет на Кмета на Община Гурково за дейността на Общината по
изпълнение на програмата за управление и развитие на Община Гурково
през Мандат 2011-2015 за периода м. януари 2014 – м.декември 2014 г.
- отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 година.
- отчет за състоянието на общинския дълг в Община Гурково за периода
01.01.2014 – 31.12.2014 г.
– отчет на Кмета на Община Гурково с вх. № ОС – 32 / 05.02.2015 г. за
изпълнение на решенията на Общински съвет – Гурково за ІІ –то
полугодие на 2014 г.
- отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – общ.
Гурково през 2014 г.
- отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето на Община
Гурково за 2014 г.
- отчети за дейността и основните проблеми на кметовете и кметските
наместници по населените места за 2014 г.( 3 бр.)
- отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие
на “Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на
Община Гурково за периода 2010-2020 г.” за 2014 год.
- отчет за изпълнение на „Програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Гурково 2012 - 2015
година” за 2014 г.
6.2 Доклади – 3 бр.
- доклад от последваща оценка на Общински план за развитие на Община
Гурково 2007-2013 г.
- годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие 2014 – 2020 г. на Община Гурково за 2014 година
- доклад за наблюдение на изпълнението на Стратегията за управление
на общинската собственост за 2014 г. по Стратегия за управление на
общинската собственост за периода 2011 – 2015 г.
6.3 Информации – 3 бр.
- информация за работата на Участък Полиция – Гурково и
взаимодействието му с Общинската администрация през 2014 г. Анализ
на престъпността.
- информация за развитието на туризма по Маркетинговата стратегия за
развитие на туризма в Община Гурково през 2014 г.
- информация за извършената работа по снегопочистването и зимното
поддържане на общинската пътна мрежа през сезон 2014/2015 г.
7. Решения в сферата на образованието и културата - 1 бр.
– актуализиране списъка на средищните училища за учебната 2015 /
2016 г. в Община Гурково.
8. Решения, свързани с участието на Община Гурково в проекти – 1бр.
– участие на Община Гурково с проектно предложение по схема за
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90РО001-2.002:
„Независим живот” в рамките на Приоритетна ос 2:„Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен
приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални
услуги от общ интерес” на Оперативната програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.
9. Решения, свързани с избор на представители – 2 бр.
- избор на представител на Община Гурково в Общото събрание на
Агенция за регионално икономическо развитие /АРИР/ - Стара Загора;
- определяне на представител на Община Гурково, в качеството й на
акционер в Общото събрание на акционерите на „Университетска
болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович” АД, свикано за
11 май 2015 г. и определяне на становището на Община Гурково по
всяко от проекто-решенията по предложения дневен ред.
10. Други решения :
– прекратяване дейността на временна комисия към Общински съвет –
Гурково.
– определяне на позиция за гласуване на Кмета на Община Гурково на
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ВиК - Стара Загора, насрочено за 10.03.2015 г.
- предоставяне на общински пасища, мери и ливади на земеделски
стопани животновъди за общо и индивидуално ползване.
- предоставяне 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.
– предоставяне на автомобил марка/модел „DACIA MCV AMB 12D5R”
за ползване от Полицейски участък –Гурково.
- поправка на явна техническа грешка в Решение № 565 по Протокол №
49 от 30.04.2015 година на Общински съвет – Гурково.
– освобождаване на средства по чл.64 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО).
– безвъзмездно предоставяне на силно охрастени и в лошо състояние
пасища и ливади.
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.
На общинските съветници по електронната поща се изпращаха
информационните бюлетини, издавани от Националното сдружение на общините в
РБългария.
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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.
На заседанията на комисиите, свързани предимно с дневния ред на сесиите
на Общинския съвет, присъстват представители на Общинската администрация от
съответния ресор, които участват в изясняването на въпроси, свързани със
законността и целесъобразността на предложените решения.
Всички въпроси се разглеждат задълбочено и професионално, становищата
на комисиите се вземат след задълбочена 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.
Проведени са 7 съвместни заседания на постоянните комисии, на които бяха
приети 199 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 - 67 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 55
бр. становища;
Комисия по обществен ред, законност, местно самоуправление, контрол на
решенията на общинският съвет и работа с неправителствени организации – 39 бр.
становища.
Освен това бяха проведени и съвместни заседания на постоянните комисии,
както следва:
- на 26.01.2015 г. - за приемане на становище за изменения и допълнения в
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Гурково за
периода 2011 – 2016 г. за разкриване на нови социални услуги, предоставяни в
общността.
- на 09.03.2015 г. – за актуализация на Наредбата за охрана и опазване на
земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Гурково и
актуализация на Наредбата за базистни и наемни цени на недвижимите имоти в
Община Гурково;
- на 18.05.2015 г. – за актуализация на Наредбата за опазване на околната
среда на територията на Община Гурково и Наредбата за управление на
общинските пътища на територията на Община Гурково;
- на 25.05.2015 г. - обсъждане на писмо с вх.№ ОС 118/28.04.2015 г. от
Председателя на читалищното настоятелство при НЧ „Изгрев – 1924” с.
Паничерево в което се отправя искане поради недостиг на субсидията за 2015 г. да
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 1280 лв., необходими за хонорар
на женската певческа група при читалището за периода от м.април до м. декември
2015 г.
- на 11.06.2015 г. - обсъждане на молба с вх.№ ОС 147/29.05.2015 г. от
Председателя на читалищното настоятелство при НЧ „Неделчо Попов” с. Конаре
за отпускане на финансови средства и обсъждане на възражение с вх. № ОС –
151/03.06.2015 г. от Д-р Пенка Шошева и Д-р Пенка Средкова от ГППМП
„Апекс”ООД гр.Гурково и възражение с вх. № ОС – 152/03.06.2015 г. от Д-р
Живко Станков Атанасов от ГППМП „Д-р Атанасов – Живко Атанасов”, с.
8

Паничерево срещу новите наемни цени в Наредбата за наемните цени на
недвижимите имоти – общинска собственост в Община Гурково. За всяко
заседание има изготвени протоколи, които се изпращат до Кмета на Общината.
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 граждани за отпускане на средства за еднократно финансово
подпомагане съгласно Правилата за реда и начина за отпускане на финансови
помощи на граждани от Бюджета на Община Гурково.
- за жител на гр. Гурково бе определено финансовото подпомагане в размер
на минималната работна заплата за страната. Председателят на комисията внесе
предложение до Общински съвет, по което бе прието положително решение.
- за жител на с. Паничерево, комисията направи мотивиран отказ.
Проведе се едно заседание на Комисията, утвърдена с Решение №
485/30.10.2014 г. на ОбС – Гурково, за разглеждане и одобряване искания по
Правилника за финансово подпомагане на процедури ”Ин витро” на лица, двойки и
семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Гурково.
Изискванията на Правилника са спазени, като на сайта на Община Гурково
на 10.02.2015 г. бяха публикувани приетия правилник и обява, съдържаща
критериите за финансово подпомагане, необходимите документи, мястото и срока
за подаване на документите. Комисията
одобри
сумата
за
финансово
подпомагане в размер на две хиляди лв. и възложи на Председателя на комисията
да внесе в Общински съвет предложение със списък на одобрените кандидати,
както и размерът на отпуснатата сума за гласуване. Предложението бе прието от
общинските съветници.
На 22.06.2015 г. Комисията по ред и законност присъства на работна среща с
представители на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, Началника на РУ –
Казанлък – гл. инспектор Стойчо Крачолов, Началника на Участък Гурково - ст.
инспектор Огнян Гавазов, Председателя на ОбС - Гурково, Кмета на Общината и
Кметовете на населените места в Община Гурково. Срещата бе във връзка с
настъпили промени в структурата, графика и работното време в Участък Гурково.
След мероприятието, при разговор с Кмета на Общината, е станало ясно, че се
подготвя предложение за откриване на Районно управление в Гурково.
През отчетния период няма създадени нови временни комисии.
С Решение № 514/29.01.2015 г. бе прекратена дейността на Временната
комисия за откриване и провеждане на процедура за избор на кандидатите за
съдебни заседатели към Районен съд – Казанлък.
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. Подадените декларации,
свързани със закона за предотвратяване и устанавяване на конфликт на интереси се
публикуват на сайта на Община Гурково.
Председателят на Общински съвет взе участие в:
- общо събрание на Националната асоциация на Председателите на общински
съвети на РБългария през м. март 2015 г.;
- семинар/обмяна на опит с тема:”Актуални промени в законодателството и
методиките при предоставяне на социални услуги. Обмяна на опит със социални
заведения в Истанбул/Турция, проведен през м.април 2015 г.
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Тотка Петкова – общински съветник взе участие в Националната среща на
общинските експерти по образование, състояла се през м. февруари 2015 г. в гр.
Варна;
Иванка Димитрова и Керка Денчева – общински съветници взеха участие в
ХVІІІ-та национална среща на финансистите от Общините, проведена в СОК
„Камчия” през месец май 2015 г.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,
Дами и господа,
Преди четири години заедно получихме честта и отговорността, дадени ни от
хората на Гурковската община да определяме нейното развитие. Ако направеното е
успешно, то е защото имахме обща воля и консолидирани
сили.
Затова искам да благодаря на Председателския съвет и Председателите на
постоянните комисии, на всички Вас, общинските съветници за подкрепата, която
ми оказахте и идеите, които ми давахте.
Благодаря на Кмета на Общината, Заместник – Кмета, Кметовете на
кметства и на кметските наместници за енергичната и последователна работа по
решаване на проблемите на хората.
Благодаря на ръководителите на държавни органи и институции, на
политическите партии в общината, на синдикалните и гражданските сдружения и
организации, на представителите на бизнеса - за готовността за диалог и
партньорство, за взискателността и критичността, за подкрепата и съдействието
при решаване на проблемите на Общината.
Благодаря на всички общински служители за професионалното и честно
изпълнение на задълженията, за компетентността и отговорността, която
проявяваха ежедневно.
Най-голямата ми сърдечна благодарност е към гражданите на Община
Гурково, заради възможността да се опознаем и да си повярваме. Благодаря Ви,
скъпи съграждани за доверието, което ни даде възможност да реализираме добри
начинания за всички нас!
Със
сигурност
ще
продължат
добрите
дела
за
Общината!
Пожелавам на всички здраве, силна воля, енергия и решимост за нови
начинания! Нека успехите да станат още повече, за да бъде достоен живота на
гражданите и да има просперитет в Община Гурково !
БЛАГОДАРЯ ВИ !

Д-р ИВАНКА П. ДОНЧЕВА – СЛАВОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО
22.07.2015 г.
гр. Гурково.
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