
  

 

 
 

 
Препис – извлечение! 

    

       Р Е Ш Е Н И Е  № 23  

       02.12.2015 г. 

      / Протокол № 3 / 
              

ОТНОСНО: Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 322  /  

02.12.2015 г.  -  допълнение в Наредбата за определянето и  администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Гурково  

 МОТИВИ:Във връзка с изменение на ПУП /подробен устройствен план/, 

изразяващо се във включване в регулацията на гр. Гурково земеделски земи от Общинския 

поземлен фонд с площ 18 010 кв.м. , представляващ ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 

18157.98.946 по КК/кадастрална карта/ и КР/кадастрални регистри/ на гр. Гурково се 

налага промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство. Съгласно 

чл. 30 ал.2 от Закон за опазване на земеделските земи за тази промяна община Гурково 

следва да плати местна такса, каквато не е определена в приетата от Общински съвет 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Гурково. 

 Тъй като общинската администрация е започнала процедура за промяна на 

предназначението на земеделската земя  и е внесла документите в Министерството на 

земеделието и храните, за да получи решението, с което се допуска промяната, следва да 

заплати местна такса.  

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските 

земи, Общински съвет - Гурково  

РЕШИ: 
 

 Общински съвет Гурково приема изменения и допълнения на Наредбата за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Гурково, както следва : 

Допълва се чл. 47 от Раздел Х  „Такси за промяна на предназначението на 

земеделска земя”  с нова алинея 8 със следното съдържание :  

„За промяна предназначението на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, 

когато се включват в регулация на населеното място с предназначение за жилищно 

строителство общината заплаща такса в размер на 10 лв. на дка” 

 

 Участвали    в   поименно  гласуване  13 общ. съветници,    гласували  „за”   –  

13,   „против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

                                        / Димитър Атанасов Драчев / 

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ 



                                        / Иванка Рачева – Генчева / 

 
 


