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ТЕМАТИЧЕН ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО  

ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2019 Г. 

ЯНУАРИ   
1. Одобряване на план-сметката за планираните постъпления и разпределение на 

разходите от „Такса битови отпадъци“  за дейностите по събиране и транспортиране, 

обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, поддържане чистота 

на териториите за обществено ползване на територията на Община Гурково за 2019 г. 

                Вносител: Кмет на Община 

2.Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост на Община Гурково за 2018 г.   

               Вносител: Кмет на Община                                                         

3. Приемане на Годишна  програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост на Община Гурково за 2019 г. 

               Вносител: Кмет на Община  

4. Приемане бюджета и инвестиционната програма на Община Гурково за 2019 г.  

               Вносител:Кмет на Община   

5. Отчет за състоянието на общинския дълг в Община Гурково за периода 01.01.2018 – 

31.12.2018 г. 

               Вносител:Кмет на Община   

6.Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 

01.07.2018 г. – 30.12.2018 г. 

      Вносител: Председател на ОбС 

7. 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 

 

ФЕВРУАРИ 

1. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет за периода 01.07.2018 г. – 

31.12.2018 г. 

               Вносител:  Кмет на Община                                           

2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни за 2018 г. 

      Вносител:  Кмет на Община 

3. Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта за 2018 год. 

     Вносител:  Кмет на Община 

4. Приемане на Общински план за младежта за 2019 година. 

               Вносител: Кмет на Община 

5. Отчет за дейността и основните проблеми на кметовете на кметства  и  кметските 

наместници  по населените места  за  2018 г. 

              Вносител: Кметове на кметства, кметски наместници 

6. Утвърждаване списък на общинските жилища по брой, предназначение и 

местонахождение за 2019 г. 

     Вносител: Кмет на Община 
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7.Утвърждаване списък на общинските гаражи по брой, предназначение и 

местонахождение за 2019 г. 

     Вносител: Кмет на Община 

8. Предоставяне ползването на мери и пасища, общинска собственост за общо  и 

индивидуално ползване от земеделски стопани – животновъди и/или на техни 

сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни на 

територията на Община Гурково и приемане на План за паша за 2019 г. 

     Вносител: Кмет на Община 

9. Анализ за състоянието на престъпността в обслужваната от Участък – Гурково 

територия и дейността на полицейските служители за 2018 г. 

               Вносител: Началник на Участък Полиция - Гурково 

 

МАРТ 

1.Одобряване на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план 

за развитие 2014 -2020 г. на Община Гурково за 2018 г. 

               Вносител: Кмет на Община 

2. Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 2018 г. 

     Вносител: Кмет на Община 

3. Приемане  на Общинска програма за закрила на детето през 2019 г. 

     Вносител: Председател на ОбС  

4. Отчет на Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Гурково  през 

2018 година. 

              Вносител: Кмет на Община   

5. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Гурково  

през 2020 година.  

               Вносител: Кмет на Община 

6. Отчет за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при 

осъществяване на дейностите по социално подпомагане при Община Гурково през 

2018 г. 

    Вносител: Кмет на Община 

7. Приемане на План за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен 

контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане за 2019 г. 

              Вносители: Кмет на Община  

8. Отчет за изпълнението на Общинската Програма за управление на отпадъците на 

Община Гурково за   периода 2015– 2020 г. за 2018 г. 

              Вносител: Кмет на Община 

   

АПРИЛ 

1.Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 

бюджета средства от народните читалища на територията на Община Гурково през 

2018 г. /чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища / 

   Вносител: Кмет на Община. 

2. Отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма на територията на 

Община Гурково за 2018 г. 

         Вносител: Кмет на Община 
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3. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Гурково за 

2019 г. 

   Вносител: Кмет на Община 

 

МАЙ 

 

1.Отчет за изпълнение Програмата за опазване на околната среда на община Гурково за 

периода 2015 – 2020 год. за 2018 год.  и степента на готовност за изпълнение на 

предвидените за  2019 година мерки 

 Вносител: Кмет на Община 

2.Приемане на информация относно финансовите резултати и приходи на Община 

Гурково в дружество „Аскент-фиш”. 

 Вносител: Кмет на Община 

 

ЮНИ 

1.Отчет за изпълнение  на бюджета на Община Гурково за 2018 година. 

 Вносител:Кмет на Община 

2. Актуализиране списъка на средищните училища в Община Гурково 

 Вносител:  Кмет на Община 

3. Приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - 

Гурково  за второто полугодие на   2019 г. 

           Вносител: Председател на ОбС 

4. Приемане План за работата на Общински съвет за второто полугодие на   2019 г. 

       Вносител: Председател на  ОбС 

5. Отчет за изпълнение  Програмата за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Гурково за периода 2017 – 2020 г. за 2018 г. 

 Вносител:  Кмет на Община 

           

 

 

ПЛАНА Е ОТВОРЕН ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

 

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 507 / 20.12.2018 Г. ПО ПРОТОКОЛ  

№ 41 НА ОбС - ГУРКОВО 


