
ЗАСЕДАНИЕ 

 на ОбС на Община Гурково на  

31.01.2019 г. 
                                                               

П О К А Н А                                                               
 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  свиквам   заседание на Общински 

съвет – град Гурково на 31.01.2019 г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 9,00 часа в 

МЛАДЕЖКИ КЛУБ – ГУРКОВО  при следния   
                                                           

          Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

                       
1. Предложение с вх.№ ОС – 7 / 15.01.2019 г.  – одобряване на План-

сметката за планираните постъпления и изразходвани средства от такса битови 

отпадъци за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци 

в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на 

територията на Община Гурково за 2019 г. 

                                                                                         Вносител: Кмет на Община  

2. Предложение с вх.№ ОС – 9 / 15.01.2019 г.  – приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на  Наредба за определяне размера на местните данъци  

на територията на община Гурково 

                                                                                 Вносител: Кмет на Община  

          3. Предложение   с   вх. №  ОС –   20 /  22.01.2019 г.  – приемане  на  Отчет   

за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2018 година.                
                                                                                  Вносител: Кмет на Община 

          4. Предложение   с   вх. №  ОС –   21 /  22.01.2019 г.  – приемане на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 

2019 г. 

                                                                                   Вносител: Кмет на Община 

        5. Предложение   с   вх. №  ОС –   16 /  21.01.2019 г.  – одобряване структура и 

численост на персонала в  бюджетните звена на  община Гурково, финансирани 

със собствени приходи /местни дейности/. 

                                                                         Вносител: Кмет на Община 

        6. Предложение   с   вх. №  ОС –   17 /  21.01.2019 г.  – определяне размера на 

индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и  кметовете на 

кметства в община Гурково. 

                                                                          Вносител: Кмет на Община 

         7. Предложение   с   вх. №  ОС –   8 /  15.01.2019 г.  – отчет за състоянието на 

общинския дълг за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. в Община Гурково. 
                                                                          Вносител: Кмет на Община 

         8. Предложение   с   вх. №   ОС –   10  /   16.01.2019 г.   –  приемане Бюджета 

на Община Гурково за 2019 г. 
                                                                                      Вносител: Кмет на Община 

        9. Предложение с вх.№ ОС – 18 / 21.01.2019 г.  – приемане на Отчет за 

изпълнението на Програмата за управление и развитие на Община Гурково през 

мандат 2015-2019 г. за периода 01.01.2018 г.- 31.12.2018 г. 

                                                                                      Вносител: Кмет на Община 



        10. Предложение с вх.№ ОС – 14 / 21.01.2019 г.  – приемане Отчет за 

дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода  

01.07.2018 – 31.12.2018 година. 

            Вносител: Председател на ОбС 

        11. Предложение с вх.№ ОС – 15 / 21.01.2019 г.  – предоставяне ползването 

на имоти - полски пътища, които попадат в масивите за ползване по процедурата 

на чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                                                        Вносител: Кмет на Община 

         12. Предложение с вх.№ ОС – 22 / 22.01.2019 г.  – разпореждане с недвижим 

имот – частна общинска собственост – продажба на енергийно съоръжение, 

представляващо сграда с идентификатор 22767.123.50.1 находяща се в землището 

на с. Паничерево, общ Гурково, обл. Ст. Загора.  

                                                                                        Вносител: Кмет на Община 

        13. Предложение с вх.№ ОС – 23 / 22.01.2019 г.  – приемане и одобряване на 

инвестиции,  извършени от „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД – Стара 

Загора през 2018г. в обекти – публична общинска собственост на Община 

Гурково, в изпълнение на одобрената от Асоциацията инвестиционна програма за 

2018 год. 

                                                                                 Вносител: Кмет на Община 

        14. Предложение с вх.№ ОС – 24 / 22.01.2019 г. - разрешение за изработване 

на проект за ПУП /подробен устройствен план/ – ПЗ /план за застрояване/ за ПИ 

/поземлени имоти/ с идентификатори 22767.222.718; 22767.222.719 и 

22767.222.720 и част ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори 22767.222.721 и 

22767.222.723 по кадастралната карта на с. Паничерево; отдел 258, подотдел „а“ и 

подотдел „б“ по ЛУП на ДГС Гурково, за изграждане на обект : "Ферма за 

отглеждане на риба - садково стопанство"  

                                                                                 Вносител: Кмет на Община 

       15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

       16. Точка „Разни”. 

    

 Забележка: При постъпили в срок според Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - Гурково, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация материали е възможна промяна на дневния ред. 

 

 

инж. НЕЙКО НЕЙКОВ /п/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ГУРКОВО 

 

 

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ  

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ  НА  ОБС – ГРАД ГУРКОВО 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  

НА 28.01.2019 Г. / ПОНЕДЕЛНИК/  ОТ 13,00 ЧАСА  

В ЗАЛАТА НА ОбС – ГУРКОВО, НАХОДЯЩА СЕ  

 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 


