
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                                                       
С. КРУШАРИ 

                                            О т ч е т  

                                                                                                                                         
ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  С. КРУШАРИ И   НЕГОВИТЕ КОМИСИИ   
ПРЕЗ  ВТОРОТО  ШЕСТМЕСЕЧИЕ  НА 2009 ГОДИНА  

          Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 Съгласно чл.27, ал.6 от  Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане 
два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се 
разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, 
определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. 

 През второто шестмесечие на 2009 година, Общинският съвет и неговите 3 
постоянни комисии, работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, 
спазвайки законите на Република България и съгласно Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Крушари. 

 За периода м.юли – м. декември 2009 г. са проведени 7 заседания на Общинския 
съвет, на които са приети 63 решения  разпределени ,както следва: 

1.  Решения свързани с поднормативните актове на Общинския съвет: 

Приети бяха нова Наредба № 7  за стопанисване, управление и  предоставяне 
за     ползване на общински пасища и мери на територията на Община Крушари и нова 
Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - 
общинска собственост. 

Изменения бяха приети в Наредба № 11    за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари и в Наредба № 
15 за управление и финансиране на дейностите по третиране на битовите и 
строителни отпадъци на територията на община Крушари. 

 
 2. Общински бюджет  : 

 На заседанието през м. юли Общинският съвет прие отчета за касовото 
изпълнение  на бюджета за първото шестмесечмие на 2009 година. 

  Приети бяха промени в бюджета  на общината за 2009 година. Общинският 
съвет одобри вътрешни компенсирани промени по разпределението на  капиталовите 
разходи. 



 3. Участия в проекти: 

Общинският съвет  даде съгласие   община Крушари да вземе участие  в 
следните проекти:                                                                                       

- като партньор на Република Румъния по Оперативна програма „Трансгранично 
сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.”, приоритетна  Ос 2 „Околна среда, 
ключова област на сътрудничество” 2.2. „Развитие обща инфраструктура и услуги за 
предотвратяване на природни и технологични кризи, включително развитието на услуги 
за намеса в спешни случаи” в проект „Екипировката ще спаси нашите животи”. 

- проект „Красива България” гр. София по мярка 02 „Подобряване на социалната  
инфраструктура" с проект „Целодневна детска градина                       с. Лозенец, 
община Крушари”,  като определя участието на общината на 55 % от общата стойност 
на проекта. 

- проектно предложение „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово” по Ос 3, 
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони 2007-2013г.  

- като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „Българските 
библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. 
 

4. Управление и разпореждане с общинската собственост:   

Общинският съвет   прие отчета за изпълнение на  Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2009 година.  

  Дадено бе съгласие да се отдадат под наем земи от общинския поземлен фонд  
за стопанската 2009/2010 година. 

  Общинският съвет даде  съгласие за следните разпоредителни сделки:                               

          - продажба  чрез публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим имот-
частна общинска собственост,представляващ поземлен имот в с. Северци  № 013007 с 
площ от 57.952 дка с начин на трайно ползване-лозе, актуван с АОС   № 
1024/13.07.2009 година; 

- замяна  във връзка с прекратяване на съсобственост на част от пл. № 127 в кв. 
19 отреден за улица по плана на  с. Добрин, собственост на  Юлияна Великова 
Добрева с площ от 620 кв.м. с пазарна цена 1 550.00 лв. с част от УПИ I с пл. № 127 и 
УПИ X с пл. № 127 в кв. 19 по плана на с. Добрин с обща площ 620 кв.м. с пазарна цена 
1 550.00 лв. 

 5. Образование, култура  и социални дейности: 

ОбС даде съгласие за дофинансиране на слети паралелки в училищата на 
общината за учебната 2009/2010 година, преобразува ЦДГ с. Лозенец за учебната 
2009/2010  година от едногрупна в двугрупна детска градина и  закри  ЦДГ с. Полковник 
Дяково, считано от 15.09.2009 година.                                                                                                   



Приети бяха  информация относно изпълнение Програмата на община Крушари 
за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – 
роми,  информацият относно състоянието и дейността на  Дом за стари хора „Света 
Петка”  с. Добрин, информация относно дейността на Дневен център за деца с 
увреждания  с. Крушари и информацията относно дейността на Домашен социален 
патронаж  с. Крушари. 

С решение на Общинския съвет   Дома за деца с умствена изостаналост  с. 
Крушари  бе именуван в  Дом за деца с умствена изостаналост  „Свети Николай 
Чудотворец”    с. Крушари . 

Общинският съвет избра  Обществен съвет  за оказване  съдействие и помощ 
при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на  
обществен контрол върху тяхното осъществяване. 

Приета беше   Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Крушари за 2010 година. 

            6. Други решения : 

Приети бяха  отчет за дейността на Общинския съвет с. Крушари и неговите 
комисии за  първото полугодие на 2009 година;  отчет за изпълнение решенията на 
ОбС за първото шестмесечие на 2009 година; план за работата на Общинския съвет 
през 2010 година, информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината; 
информация относно извършената дейност по зимната подготовка в общината; 
„Единна методика-стандарти, унифицирани критерии и индикатори за измерване и 
отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на областните и общинските 
администрации”. 

Общинският съвет с. Крушари  избра временна  комисия, която  изготви 
предложения за  кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр. Добрич. 

За отчетния период има 2 решения  върнати  от Областния управител за ново 
обсъждане, които  бяха разгледани в Общинския съвет и приети съответни решения. 

 Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския 
съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от 
приемането им. Винаги сме се стремили да спазваме този срок в нашата работа. 
Приетите решения и наредби се разгласяват на населението чрез интернет страницата 
на общината и на таблата в сградата на общината и кметствата.  

Съгласно чл.108 ал. 2 от Правилника за организацията и  дейността  на ОбС, 
неговите комисии и взаимодействието му с  общинската администрация общинските 
съветници упражняват контролните си функции чрез питания. През отчетния период е 
отправено едно питане от общинския съветник г-н Станислав Ненов, на което бе 
отговорено компетентно от кмета на общината. 

 Постоянните комисии към Общинския съвет   са онези структури, които са в 
основата на динамиката на цялата дейност на местния законодателен орган. 



Проведените заседания на постоянните комисии при Общински съвет-Крушари 
за посочения период, са както следва: 

1. Комисия по бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско 
стопанство,законност, обществен ред, контрол и общинска собственост – 6. 

 
2. Комисия по образование, култура, спорт; младежки дейности,  

здравеопазване, социална политика; вероизповедания, демографски и етнически 
въпроси – 5. 

 
3. Комисия по международно сътрудничество и европейски програми, устройство 

на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги 
и туризъм – 5. 

 
 Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения и 
други актове, компетентно и професионално и приемат становища по тях, а когато им е 
необходима специализирана информация, на заседанията на комисиите се канят 
специалистите от общинска администрация . 

 В резултат на ефективната работа на постоянните комисии по-голяма част от 
решенията на Общинския съвет са взети с пълно мнозинство.  

Уважаеми колеги,                                                                                                                        

 Инициативата на кмета  и  неговия екип е изключително важна. Добрите 
намерения и добрите постижения в общината не биха били възможни без него и 
общата воля на общинските съветници, без тяхната инициатива и  подкрепа. Всяко 
значително действие на местната изпълнителна власт е предшествано от  решение на  
местния  законодателен орган. Така ние, като общински съветници, поемаме 
отговорността за него пред гражданите.  

В този труден период на икономическа криза, считам че сме задължени пред 
нашите избиратели, чрез съвместна работа с общинската администрация да насочим 
усилията си за по-добро управление на общината и постигане на  по-добър живот за 
гражданите �.                                                                                                                    

Предвид гореизложеното на основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА, предлагам 
Общински съвет  следното 

                                                                                                          ПРОЕКТ! 

     Р Е Ш Е Н И Е: 

 1.  Общинският съвет с. Крушари  приема Отчет за дейността на Общинския  
съвет – Крушари и неговите комисии за  второто шестмесечие на 2009 година .  

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ                                                                                                 
Председател на ОбС 

 



 

 

Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШЕНИЯ на ОбС РЕШЕНИЕ № 266 

РЕШЕНИЕ № 266  
Автор anibozova     
20 August 2009  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

        

От Протокол №27 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 
31.07.2009година. 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, изм.и доп.Дв.бр.69/25.08.2006г., и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е  

№266 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Симитли за периода 01.01.2009год.-30.06.2009година. 

 
СВЕТЛА АТАНАСОВСКА 
Председател на ОбС - Симитли 

О Т Ч Е Т  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009г.-
30.06.2009г. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
  

         На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –
Симитли, Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за 
дейността на съвета и на неговите комисии. В изпълнение на тези задължения на Вашето внимание е третият по 
ред отчет за дейността на ОбС – Симитли, обхващащ периода на първото полугодие на 2009година. 
         На 14.08.2008г. е разгледан, обсъден и приет първият отчет за дейността на ОбС – Симитли обхващаш 
периода - началото на мандата и първото полугодие на 2008г. 
         На 30.01.2009г. е приет отчет за работата на ОбС – Симитли за второто полугодие на 2008г. 
         През отчетния период Постоянните комисии промениха своя състав. Положилите клетва нови трима 
съветници попълниха състава на постоянните комисии както следва: Антоанета Кирилова Бачева – член на 
Комисия по финанси, бюджет, икономика, приватизация, и следприватизационен контрол и управление на 
общинската собственост; Комисия по селско и горско стопанство и опазване на околната среда;Комисия 
евроинтеграция, проекти и програми.Ваня Симеонова Узунова – член на Комисия  по здравеопазване, 
образование, култура и вероизповедание; Комисия по териториално, селищно устройство строителство и 
комунално битово обслужване.Иван Георгиев Филатов   попълни състава на  Комисията по териториално, 
селищно устройство строителство и комунално битово обслужване;Комисия по законността, опазване на 



обществения ред и човешките права; Комисия по труда и социалната политика, спорта и туризма. В последствие, 
поради невъзможност да изпълнява задълженията си на общински съветник, подаде оставка. Все още ОИК не се 
е произнесла  с решение за попълване състава на общинския съвет.  
         Регистрация на нови групи общински съветници няма. 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОбС - СИМИТЛИ 

         През отчетния период бяха подготвени, организирани и проведени общо седем заседания на ОбС – 
Симитли – 6 редовни и 1 извънредно. 
          
         Проведени заседания по месеци както следва:    

МЕСЕЦ БР.ЗАСЕДАНИЯ
ВСИЧКО 

     ВТ.Ч. 
РЕДОВНИ 

ИЗВЪНРЕДНИ 

Всичко 
01.01.2009-30.06.2009г. 

7 6 1 

Януари 2009г. 2          1 1 

Февруари 2009г. 1 1  

Март 2009г.   1 1  

Април 2009г. 1 1  

Май 2009г. 1 1  

Юни 2009г. 1 1  

               
        

  ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 
                                                                                 
 За времето от 01.01.2009г до 30.06.2009г. – трети отчетен период са приети 80 бр.
решения. 
Повечето от тях са разгледани в повече от една постоянна комисия.
          
Разпределение на приетите решения по заседания: 
Януари – Юни 2009г.   

  
ЗАСЕДАНИЕ  
ДАТА 

ПРОТОКОЛ 
СТРАНИЦИ 

РЕШЕНИЯ 

     

  
30.01.2009г.редовно № 20 /30.01.2009г. 

31 стр. 
14.бр.от№186до№199 

  
30.01.2009г. извънредно №21/30.01.2009г. 

4 стр. 
1бр. №200  

  
27.02.2009г. редовно №22/27.02.2009г. 

40 стр. 
17бр.от№201до №217 

  17.03.2009г.редовно  №23/17.03.2009г. 9 бр.от№218до №226  



40 стр. 

  
17.04.2009г. редовно №24/17.04.2009г. 

32 стр. 
17бр.от№227до№243  

  
29.05.2009г.редовно №25/29.05.2009г. 

35стр. 
16бр.от№244до№ 259  

  
22.06.2009г.редовно № 26/22.06.2009г. 

11 стр. 
6бр.от№260до №265  

  

Всичко заседания -7 бр.        
От тях редовни   - 6 бр. 
Извънредни         - 1 бр. 

Протоколи -  7бр. 
Протоколни страници – 
193 бр. 

Всичко приети решения – 
80 бр. 

ТЕМАТИКА НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ
•На 30.01.2009г. – Приет отчета за дейността на ОбС- Симитли за второто полугодие на
2008г. 
•Попълване състава на постоянните комисии.
•Избрана комисия по Закона за разкриване на конфликт на интереси.
•Актуализация на  “План за развитие на община Симитли за 2007г.- 2013г.”
•Решенията свързани с нормативната база на ОбС са голям брой и се изразяват в
приемане на изменения и допълнения на Наредби, както следва:
-Наредба за реда на придобиване, управление, разпореждане с общинско имущество.
-Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община
Симитли.   
-Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Симитли.
-Промени в Тарифата към Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Симитли.
-Наредба за управление на общинските пътища в община Симитли.
-Наредба за условията и реда на упражняване на правата на община Симитли върху
общинската част от капитала на търговските дружества.
-Решение за изграждане на звено за вътрешен одит в община Симитли, съгласно Закона
за вътрешния одит в публичния сектор.
Стремим се нормативната база на общински съвет Симитли да съответства със
законодателството. 
•С необходимия брой гласове, изразяващи се в квалифицирано мнозинство от 12 гласа,
бе избран за омбудсман на община Симитли Благой Ангелов Айков.
•Приеха се промени в структурата на общинска администрация, съгласно Закона за
държавния бюджет за 2009г.
•Значителна част от приетите решения са свързани с кандидатстване по проекти по
Оперативните  програми “ Околна среда 2007- 2013г.”, “Програма за развитие на селските
райони 2007- 2013г.”, проекти по “Красива България”.



•Бюджета на община Симитли и управлението му в условията на криза е важен момент в
работата на ОбС. Затова към разглеждането на въпросите свързани с финанси
общинските съветници подхождат отговорно. След обсъждане във всички Постоянни
комисии бе приет отчета за изпълнение на бюджета за 2008г.и приет новия бюджет за
2009година, обектите за капитално строителство финансирани с целеви средства от
републиканския бюджет и тези, финансирани от местни приходи. Приеха се отчетите за
състоянието на общинския дълг и отчета за изпълнението на Програмата за
ограничаване на струкурния дефицит в общината. Гласувани са средства за провеждане
на традиционните празници в населените места, както и еднократни помощи.
•Решенията, свързани с управлението на общинската собственост, са предимно за
отдаване под наем на земеделски земи, поземлени имоти и недвижими имоти.
•При условията и реда на ЗУТ дадохме съгласие за изменение на подробни устройствени
планове  на територията на общината.
•През периода няма върнати от областна администрация решения, които да бъдат
преразглеждани. Това говори за законосъобразност в работата на ОбС – Симитли.     
 
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОбС – СИМИТЛИ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
Вид гласуване при 17 
общински съветници 

РЕШЕНИЯ 
01.01.2009г.-30.06.2009г. 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ 

С пълно единодушие 60. бр. решения 75% 
С мнозинство над 12 гласа 13 бр. решения  16% 
С мнозинство до 12 гласа 7 бр. решения 9% 
 ОБЩО 80 бр.решения 100% 

   Относителния дял на приетите с пълно единодушие решения през отчетния период се е увеличил с 20% спрямо
предишния отчетен период, което говори за тенденция за повишаване на единодействието на ОбС – Симитли по 
отношение на голяма част от приеманите решения. 
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

Данни за дейността на Постоянните комисии 
Месец КФБИПС 

ПКУОбС 
КЗОКВ КТС 

ПСТ 
КТСУ 
СКБО 

КЗОО 
РЧП 

КСГС 
ООС 

КЕПП 

І.2009г. 2 2 2 2 2 2 2 
ІІ.2009г. 1 1 1 1 1 1 1 
ІІІ.2009г. 2 2 2 2 2 2 2 
ІV.2009г. 1 1 2 1 1 1 1 
V.2009г. 1 1 1 1 1 1 1 
VІ.2009г. 1   1    

Всичко 
заседания 

8бр. 7бр. 8бр. 8бр. 7бр. 7бр. 7бр. 

ОБСЪДЕНИТЕ  ВЪПРОСИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ СА КАКТО СЛЕДВА: 



Месец КФБИПС 
ПКУОбС 

КЗОКВ КТС 
ПСТ 

КТСУ 
СКБО 

КЗОО 
РЧП 

КСГС 
ООС 

КЕПП 

І.2009г. 13 13 13 14 11 12 13 
ІІ.2009г. 10 2 2 8 2 2 8 
ІІІ.2009г. 9 9 5 8 8 8 8 
ІV.2009г. 15 5 6 6 5 4 6 
V.2009г. 11 3 3 5 3 6 3 
VІ.2009г. 4   1    

Всичко  62бр. 32бр. 29бр. 42бр. 29бр. 32бр. 38бр. 

Динамична и ползотворна бе работата на постоянните комисии през отчетния период. Традиционно до момента 
няма непроведени заседания поради липса на кворум. Общинските съветници присъствуваха на проведените 
заседания на постоянните комисии, което е видно от таблицата по-долу и говори за голямата отговорност с която 
се отнасят те към поетите обществени задължения. Единствено общинския съветник Георги Райчов Лунджов не 
присъства на провежданите заседания на постоянните комисии в които е член. В отчетния период от проведени 
14 заседания е присъствал само на 1 /едно/. 

 
ПРИСЪСТВИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ОТЧЕТНИЯ 
ПЕРИОД – 01.07.2008година  до 31.12.2008година 

№ ИМЕ  ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ КОМИСИИ В 
КОИТО 
УЧАСТВАТ 

БРОЙ 
ПРОВЕДЕНИ 
ЗАСЕДАНИЯ 

ПРИСЪСТВИЯ 
НА 

ЗАСЕДАНИЯ 
1. ИВАЙЛО ИЛИЕВ 

КОМОЛСКИ 
КТСУСКБО 
КЗООРЧП 
КСГСООС 

8 
7 
6 

7 
7 
6 

2. ЮЛИЯ СТЕФАНОВА ЯНЧЕВА КФБИПСПКУОбС 
КЗОКВ 
КЕПП 

8 
7 
7 

8 
6 
7 

3. ЕМИЛ САШЕВ МЕТОДИЕВ КТСПСТ 
КЗОКВ 
КТСУСКБО 

8 
7 
8 

8 
6 
8 

4. ЮЛИЙ ЯСЕНОВ ЦЕРОВСКИ КТСУСКБО 
КЗООРЧП 

8 
7 

8 
7 

5. МАРИО АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ КЗОКВ 
КФБИПСПКУОбС 
КЕПП 

7 
8 
7 

7 
8 
7 

6. ВЛАДИМИР ХРИСТОВ 
СТОИЛОВ 

КФБИПСПКУОбС 
КЕПП 
КТСПСТ 

8 
7 
8 

7 
6 
5 

7. ИВАН БЛАГОЕВ ВЕЛЕВ КСГСООС 
КТСПСТ 

7 
8 

6 
8 

8. КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ 
ЙОСИФОВ 

КТСУСКБО 
КЗООРЧП 
КЕПП 

8 
8 
7 

8 
7 
7 

9. МИРОСЛАВ ИВАНОВ РЪЛЕВ КФИПСПКУОбС 
КТСУСКБО 

8 
8 

8 
7 



КЕПП 7 7 
10. ЙОРДАН БОРИСОВ ПЕТРОВ КОЗКВ 

КЗООРЧП 
КСГООС 

7 
7 
7 

7 
7 
6 

11. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 
ПЕТРОВ 

КФБИПСПКУ 
КТСУСКБО 

8 
7 

8 
7 

12. ГЕОРГИ РАЙЧОВ ЛУНДЖОВ КЗОКВ 
КСГСООС 

7 
7 

- 
1 

13. ГЕОРГИ КИРИЛОВ УЗУНОВ КФБИПСПКОбС 
КТСПСТ 
КЕПП 

8 
8 
7 

8 
8 
7 

14. ИВАН ГЕОРГИЕВ 
ФИЛАТОВ 

КТСУСКБО 
КТСПСТ 
КЗООРЧП 

8 
7 
8 

Подадена 
оставка 

15. АНТОАНЕТА 
КИРИЛОВА 
БАЧЕВА 

КСГСООС 
КЕПП 
КФБИПСПКУОбС 

7 
7 
8 

4 
5 
6 

16. ВАНЯ СИМЕОНОВА УЗУНОВА КТСУСКБО 
КЗОКВ 

8 
7 

5 
5 

Уважаеми жители на община Симитли, 

Общински съвет – Симитли и през отчетния период доказа, че работи динамично, отговорно, целесъобразно, 
подчинявайки се на Законите на Република България. Със своите решения показва, че работи за доброто на 
гражданите на общината и за развитието и. 

С благодарност към всички общински съветници и общински служители, които с усърдие и воля изпълняват 
своите задължения и осигуряват добрата работа на ОбС – Симитли! 

СВЕТЛА АТАНАСОВСКА 
Председател на ОбС - Симитли 
Последна промяна ( 29 September 2009 )  
   

< Предишна    Следваща >

[назад]    
© 2010 ОБЩИНА СИМИТЛИ 

Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГУРКОВО 
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. "Княз Ал. Батенберг" 3 тел.: ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС - 

04331/ 22-60, 27-27, GSM 0887468343 
ФАКС 04331/ 2887, e-mail: obs_gurkovo@mail.bg 

 
 

О Т Ч Е Т 
 

за дейността на Общински съвет  - Гурково и на неговите комисии за периода  януари - юни 
2009 година 

 
Уважаеми  общински съветници, 

 
       В изпълнение на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  днес отчитаме извършеното през първото полугодие на  2009 г. 
       През изминалите месеци Общинския съвет и неговите четири постоянни комисии работиха 
отговорно за решаване на проблемите на общината, спазвайки законите на Република България 
и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. 
       За отчетния период проведохме 5 редовни и едно извънредно заседания, на които взехме 51 
решения.  
Отправени са 17 броя питания от общински съветници и граждани. 



       На всички бе отговорено компетентно от Кмета на общината, съгласно чл.83, ал.1 от 
Правилника. 
       Решенията, които прие Общинския съвет показват разнообразие от теми. 
       1.Решения, въвеждащи в действие програми, правилници, наредби. 
       Нови документи: 
-        Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост; 
-        Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския 
поземлен фонд; 
-        Общинска програма за интеграция на деца и ученици в неравностойно положение от 
ромската етническа общност за периода 2009 - 2011 г.; 
-        Наредба за отглеждане на животни; 
-        Общинска програма за закрила на детето за 2009 г.; 
-        Правила за прием на деца в общинските детски градини. 
2. Промени в правилници и наредби, които са продиктувани от  
промяната в нормативната уредба: 
       - Наредба за определяне размера на местните данъци; 
- Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Гурково; 
     - Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; 
         - Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с  
имоти и вещи - общинска собственост; 
3.Решения, свързани с бюджета и финансите на Общината - 8 броя. 
През периода след обсъждане бяха приети: 
-        Отчет за изпълнението на бюджета на община Гурково за 2008 г .; 
-        Бюджет 2009 г. и свързаните с него материали и решения за размера  
на такси битови отпадъци (ТБО) - 2009 г. и План - сметка за  2009 г. в размер на   96000 лв.; 
- Утвърждаване структурата и числеността на персонала в  
администрацията; 
4.Преобладаващите предложения, които са обсъдени в заседанията на  
Общинския съвет са свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, отдаване под наем на обекти общинска собственост - 10 броя. 
       Съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА Кметът на Общината внесе в заседание на ОбС Отчет 
за изпълнение на програмата за управление и развитие  на общината през мандат 2007 - 2011 
год. за периода м.ноември 2007 - декември 2008 г. - приет м. януари 2009 г. и Отчет за 
изпълнение на решенията на ОбС, който беше приет през м.февруари 2009 г.   
       Обсъдени бяха и  други отчети и информации: 
-        Информация за състоянието на обществения ред и борбата с престъпността в района 
обслужван от Полицейски участък Гурково; 
-        Отчет за изпълнение на Общинската програма за интеграция на децата  
  и учениците от ромското етническо малцинство за периода 2007-2008 г.; 
-        Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни; 
-        Информация за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги, които се 
предоставят в общността; 
-        Информация за социалното подпомагане на нуждаещите се лица. 
Общински съвет със свое решение № 134/ 29.01.2009 г. даде съгласие Община Гурково да 
кандидатства за финансиране по проект "Красива България" - мярка 0202 " Спешно 
подпомагане на социални домове" за обект "Дом за стари хора" гр.Гурково , а с решение № 
161/18.05.2009г. реши да отпадне финансирането на обект " Ремонт на детска градина 
"Латинка" гр. Гурково и пренасочи средствата за съфинансиране на обект "Дом за стари хора" 
гр.Гурково, изпълняван със средства от СИФ. 



          Непрекъснатите   изменения в законовата уредба налагат да се направи задълбочен 
преглед на съществуващите нормативни актове и необходимите изменения да се направят 
цялостно и всеобхватно. В тази връзка  бе  изготвен пълен анализ на нормативната база на 
Община Гурково -  приети, отменени и актуализирани наредби, правилници, програми, планове 
и други документи, като същите са публикувани на официалната Интернет  страница на 
Община Гурково.   
       Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се 
изпращат в 7 дневен срок от приемането им на Областния управител, Районна прокуратура и 
Кмета на Общината. 
       Постоянните комисии към Общинския съвет са онези структури, които са в основата на 
динамиката на цялостната дейност на местния законодателен орган. В тях се водят спорове и 
дискусии, сблъскват се мнения и позиции, правят се компромиси, докато се стигне до общо 
становище, което да е най- правилното и най - полезното за хората, за града, за общината. 
       Комисията по образование, култура,здравеопазване, социални дейности, спорт, туризъм и 
вероизповедание направи проверка в общинските детски градини и внесе информация в 
заседание на Общински съвет.  
На база предложенията на комисията, Общински съвет прие Правила за прием в детските 
градини. 
За отчетния период има две процедури на връщане от Областния управител за ново обсъждане 
на незаконосъобразни актове / чл.45, ал.4 от ЗМСМА/. 
-        Решение № 143 / 26.02.2009 г - за даване съгласие за промяна на  
начина на трайно ползване на имот № 000245, което решение отменихме с решение №  151/ 
26.03.2009 г.; 
-        Решение № 149/26.03.2009 г. за продажба на недвижим имот -  
частна общинска собственост, представляващ автоспирка в с.Конаре.       
Заповедта на Областния управител обжалвахме в Административен съд Стара Загора, който със 
свое решение № 165/15.05.2009 г. отмени горепосоченото наше решение. В 14 дневен срок от 
получаване на съобщението, с Касационна жалба ОС - 86/29.05.2009 г. обжалвахме до 
Върховния административен съд София решение № 165 на Административен съд Стара Загора.  
Отчета за разходите на Общинския съвет за първото полугодие на 2009 г. е както следва: 
 
Параграф Наименование План за 

2009 г.( 
лв.) 

Отчет до 
30.06. 2009 
г.( лв.) 

0103 Запл.и въз.на пер.по правоо.прир.към 
трудов договор. 

16080.00    9 341.66 

0202 За персонала по извънтрудови 
правоотношения. 

12800.00 10189.05 

0205 Изпл.суми от СБКО с характер на 
възнаграждение 

    482.00    243.81 

   10 432.86 
0551 Осиг.вноски от работодатели за ДОО   3620.00   2 427.45 
0560 ЗО вноски от работодатели   1386.00      941.98 
0580 Вноски за ДЗПО от работодателя     250.00     198.87 
   3 568.30 
1013 Постелен инвентар и облекло    320,00  
1015 Материали в т.ч.   2000.00     589.05 
 канцеларски      248,78 

 други материали      222,27 

 цветя       118,00 
1020 Разходи за външни услуги в т.ч.   3000.00   1 416.81 
 телефонни  разговори      500.46 



 абонамент  клуб Паничерево                      20.10 

 такса семинари       458.00 

 членски внос НАДПОС        260.00 

 транспортни       106,25 

 ремонт компютър          72.00 

1051 Командировки в страната   1000.00      319.65 
1098 Други разх.некласифик.в др.параг и 

подпараграфи в т.ч. 
  4000.00      494.32 

 минерална вода, кафе,бонбони       174,82 

 посрещане гости       102.60 

 торти 1 юни за детски градини       145.00 

 други         71,90 

 Резерв   4000.00  
        2 

819.83 
Общо:  48938,00    26 

162.65 

С решение №  146/26.03.2009 г. се промени заплащането на възнагражденията на общинските 
съветници и Председателя на ОбС.  
       Горепосочения бюджет беше приет преди излизане на промените в ЗМСМА, което налага 
актуализация на бюджета на Общински  съвет в частта за възнаграждения и осигуровки. 
Присъствието на заседанията на общинските съветници е редовно. Отсъствията са по 
уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване, отсъствие от града и други/, като 
предварително Председателят на ОбС се уведомява за отсъствието. Присъствието на 
общинските съветници на  заседанията за периода януари - юни 2009 г.  е както следва: 
 
 

в заседания на    ОбС ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 
присъствия отсъствия 

1. Димитър Атанасов Драчев 4 2 
2. Красимир Каменов Гергов 6 - 
3.Иванка Златева Димитрова 6 - 
4. Неделчо Ив. Попов   5 1 
5. Веска Колева Мечева  6 - 
6. Керка Иванова Денчева    6 - 
7. Койчо Димитров Караиванов 5 1 
8. Иванка Алексиева Иванова 6 - 
9. Павлин Иванов Ковачев 6 - 
10. Андрей Михайлов Андреев  6 - 
11. Стоян Аспарухов Ангов 6 - 
12. Иванка П.Дончева -Славова 6 - 
13. Тотка Недева Петкова 6 - 

Председателят на ОбС-Гурково взе участие в: 
-        обучение по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 
-        общо събрание на НСОРБ; 
-        общо събрание на РАО"Тракия". 
-         заедно с Председателя на Постоянната комисия по земеделие и гори    



в Националната конференция   "Общинска собственост - актуални проблеми", проведена на 
10.04.2009 г. в гр.Варна. 
 
       Уважаеми колеги, 
 
       Близостта до хората е от особено значение за един избираем орган, какъвто е Общинския 
съвет. Защото Общинския съвет е орган на местното самоуправление и е създаден за защита 
интересите на всички граждани. 
       В тази посока, вече година и половина не сме направили нищо. Пожелания остават: 
- приемните дни на Председателя на ОбС в другите населени места;  
- срещата  на  общинските  съветници с гражданите за  запознаване  с  
решенията и нормативните документи, които се приемат от Общински съвет и с предстоящите 
задачи, които ще се обсъждат в заседанията; 
- поставяне на проблемите на съответните населени места. 
 
Уважаеми  общински съветници, 
 
Представям пред Вас настоящия отчет за сведение и се надявам с градивност, диалог и 
самокритичност да коригираме нашите слабости и да вървим напред в изпълнение на 
отговорностите пред своите избиратели.   
Общината ни видимо се променя. За  обща радост тя хубавее с всеки изминал ден. 
Инициативата на кмета  и  неговия екип е изключително важна.  Добрите намерения и добрите 
постижения   не биха били възможни без общата воля на общинските съветници, без тяхната  
подкрепа. Всяко намерение, преди  то да стане факт, би било правилно предварително 
задълбочено да бъде обсъдено в Общинския съвет. Всяко значително действие на местната 
изпълнителна власт е предшествано от  решение на  местната законодателна институция. Така  
ние, като общинските съветници поемаме отговорност за него пред гражданите. 
 
 
 
ИВАНКА ДИМИТРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГУРКОВО 
    
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


