
ЗАСЕДАНИЕ 

 на ОбС на Община Гурково на  

28.02.2019 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 28.02.2019 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 – 39 / 15.02.2019 г. – приемане на анализ за 

състоянието на престъпността в обслужваната от Участък – Гурково територия и 

дейността на полицейските служители за 2018 г. 

                                                     Вносител: Председател на ОбС 
2. Предложение с вх. № ОС – 40 / 19.02.2019 г. – Отчет за изпълнение на 

Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. 

                                                                             Вносител: Кмет на Община 

3. Предложение с вх. № ОС – 48 / 19.02.2019 г. – приемане Отчет за дейността на 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните /МКБППМН/  в община Гурково през 2018 г. 

                                                                             Вносител: Кмет на Община 

4. Предложение с вх. № ОС – 47 / 19.02.2019 г. – приемане на Отчет за изпълнение 

на Общински план за младежта за 2018 г. и Общински план за младежта за 2019 

година.                                                                         Вносител: Кмет на Община                                                                              
5. Предложение с вх. № ОС – 49 / 19.02.2019 г. – финансово подпомагане на 

гражданин от Община Гурково. 

                                                                              Вносител: Кмет на Община 

6. Предложение с вх. № ОС – 46 / 19.02.2019 г. – определяне на пасищата, мерите 

и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Гурково, 

правила за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2019-2020 г. 

                                                                              Вносител: Кмет на Община 

7. Предложение с вх. № ОС – 37 / 15.02.2019 г. – определяне на заместник – 

представител на Община Гурково в Асоциация по ВиК – Стара Загора и 

определяне на позиция за гласуване на Кмета на Община Гурково на редовното  

заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК на обособената територия,  

обслужвана от ВиК - Стара Загора, насрочено  за 05.03.2019 г. 

                                                      Вносител: Председател на ОбС 

8. Предложение с вх. № ОС – 41 / 19.02.2019 г. - актуализация на Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Гурково за 2019 г. 

                                                                                Вносител: Кмет на Община 

9. Предложение с вх. № ОС – 42 / 19.02.2019 г. - утвърждаване на списък на 

общинските жилища по брой, вид и местонахождение съгласно чл.2 ал.2 от 

Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и 

продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица. 

                                                                                  Вносител: Кмет на Община 



10. Предложение с вх. № ОС – 43 / 19.02.2019 г. - утвърждаване списък на 

общинските гаражи по брой, предназначение и местонахождение. 

                                                                                  Вносител: Кмет на Община 

11. Предложение с вх. № ОС – 44 / 19.02.2019 г. - отдаване под аренда на 

недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлени 

имоти с идентификатори 38203.90.2 и 38203.96.20 по кадастралната карта на с. 

Конаре, общ. Гурково. 

                                                                                  Вносител: Кмет на Община 

12. Предложение с вх. № ОС – 45 / 19.02.2019 г. - възмездно учредяване право на 

строеж за жилищно строителство, върху недвижим имот – частна общинска 

собственост, с идентификатор 22767.501.658 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Паничерево, общ.Гурково. 

                                                                                   Вносител: Кмет на Община 

13. Предложение с вх. № ОС – 51 / 19.02.2019 г. - разрешение за изработване на 

проект за Изменение на ПУП /подробен устройствен план/ – ПР /план за 

регулация/ за УПИ /урегулирани поземлени имоти/  VІІІ – 623, ІХ – 624, Х – 625, 

ХІ – 626 и ХІІІ - 629 в кв. 54 по ПР /план за регулация/ на гр. Гурково, 

представляващи ПИ /поземлени имоти/ 18157.501.623, 18157.501.624, 

18157.501.625, 18157.501.626 и 18157.501.629 по КК и КР на гр. Гурково. 

                                                                                   Вносител: Кмет на Община 

14. Предложение с вх. № ОС – 50 / 19.02.2019 г. - учредяване възмездно право на 

прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения  през имоти – частна 

общинска собственост – ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори 38203.134.20; 

38203.138.16 и 38203.146.473 по КК на с. Конаре за изграждане на газопровод, 

като елемент от техническата инфраструктура по обект : „Газоснабдяване на 

община Гурково" с подобект : "Разпределителен газопровод извън 

урбанизираната територия на Община Гурково за захранване на Южна 

индустриална зона на гр. Гурково - етап 2013 и отклонение към гр. Твърдица до 

границата на община Твърдица - ТТР20 В 2.2013"   

                                                                                  Вносител: Кмет на Община 

15. Предложение с вх. № ОС – 38 / 15.02.2019 г. - приемане на Отчети за 

дейността и основните проблеми на кметовете и  кметските наместници  по 

населените места  за  2018 г. 

                                                     Вносител: Председател на ОбС 

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

17. Точка „Разни”. 

 

РУМЯНА ГЕРГОВА: /п/ 

ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ГУРКОВО 

 

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ  

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ  НА  ОбС –  ГУРКОВО ЩЕ СЕ 

ПРОВЕДЕ НА 25.02.2019 Г. / ПОНЕДЕЛНИК/  ОТ 13,00 ЧАСА  
В ЗАЛАТА НА ОбС – ГУРКОВО, НАХОДЯЩА СЕ  В СГРАДАТА НА 

ОБЩИНА ГУРКОВО 

 


