ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
План за работа
на Общински съвет гр. Гоце Делчев
за 2012 г.
М.ФЕВРУАРИ 2012
1. Приемане План за работата на Общински съвет гр. Гоце Делчев за 2012 г.
2. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 –
2015 г. и Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през
2012 г.
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Гоце Делчев за 2011 г.
4. Проектобюджет на община Гоце Делчев за 2012 г.
5. Утвърждаване на общата численост и структура на общинска администрация на
Община Гоце Делчев.
6. Приемане на отчет за извършени проверки през 2011 г. на физически и юридически
лица, подали декларации за освобождаване от такса за услугата
„сметосъбиране и
сметоизвозване” от отдел „Местни данъци и такси”.
7. Освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” на физически
лица с жилищни обекти на територията на община Гоце Делчев, които няма да се използват
през 2012 г.
8. Освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” на физически
лица с нежилищни, търговски обекти на територията на община Гоце Делчев, които няма да
се използват през 2012 г.
9. Освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” на
юридически лица с обекти на територията на община Гоце Делчев за 2012 г.
10. Приемане на план за работата на Общинския съвет за 2012 г.
11. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.
12. Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 3:”Устойчиво развитие
на туризма”, операция 3.2: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
13. Изменение и допълнение на Наредба №4 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев.
М. МАРТ 2012
1. Представяне пред ОбС на Програма за управление през мандат 2011 – 2015 г. на
кмета на община Гоце Делчев.
2. Приемане на план за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните
услуги в община Гоце Делчев за 2013 г.
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3. Предоставяне за управление на помещения в сградата на ул.”Търговска” № 14 –
на Общинска служба по земеделие.
4. Предоставяне за управление на помещение в сградата на ул.”Солун” № 20 – на
Ресурсен център.
5. Сключване на договори с животновъди за отдаване под наем на пасища и мери.
6. Продажба на сгради /трафопостове/ на “ЧЕЗ Разпределение България”:
7. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІХ от квартал 17 по плана на
к.к.”Попови ливади”.
8. Прекратяване на съсобственост в поземлен
17395.501.2242 по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев.

имот

с

идентификатор

9. Отдаване под наем на лекарски кабинети.
10. Приемане на Наредба №1.
М. АПРИЛ 2012
1. Приемане годишните финансови отчети на общинските предприятия и фирми за
2011 г. и утвърждаване на бизнес планове за 2012 г.
2. Приемане на план за работата на общинските предприятия за 2012 г.
3. Отдаване под наем на поземлени имоти.
4. Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост.
5. Продажба на урегулирани поземлени имоти с реализирано право на строеж.
6. Прекратяване на съсобственост.
7. Продажба на урегулирани поземлени имоти в селата Господинци и Мусомища.
М. МАЙ 2012
1. Съгласие за възстановяване на земеделски земи – по искания на Общинска
служба по земеделие.
2. Продажба на земеделски земи:
- поземлен имот с идентификатор 17395.65.85 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев;
- поземлен имот с идентификатор 17395.50.5 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев;
- поземлен имот с идентификатор 17395.65.119 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев;
- поземлен имот с идентификатор 17395.90.9 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев;
- поземлен имот с идентификатор 17395.65.223 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев;
- поземлен имот с идентификатор 17395.65.113 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев;
- имот №045005 в землището на село Мосомище;
- имот №000197 в землището на село Баничан;
- имот №021159 в землището на село Баничан;
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- имот №1425 в землището на село Баничан;
- имот №1420 в землището на село Баничан;
- имот №1421 в землището на село Баничан;
- имот №1398 в землището на село Баничан;
- имот №52 в землището на село Баничан;
3. Учредяване право на строеж за изграждане на сграда за търговска дейност в
поземлен имот с идентификатор 17395.501.1713.
4. Дарение на имот № 72287, имот № 72201, имот № 72329 и имот № 72277, всички
в землището на с.Брезница – за разширение на гробищен парк, на Мюсюлманско
настоятелство с.Брезница.
5. Отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 17395.155.4 по кадастралната
карта на гр.Гоце Делчев – необходим за изграждането на преливник по проекта за
Пречиствателна станция за питейни води.
6. Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението.
7. Информация от РПУ гр. Гоце Делчев за състоянието на обществения ред,
движението по улиците и пътищата и противообществените прояви.
М.ЮНИ 2012
1. Промени в Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и в Наредба № 14 за определяне
размера на местните данъци на община Гоце Делчев.
2. Анализ относно промилите за определяне на такса битови отпадъци.
3. Съгласие за възстановяване на земеделски земи – по искания на Общинска
служба по земеделие.
4. Продажба на земеделски земи в селата Брезница, Лъжница и Корница.
5. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на
терени за поставяне на рекламни табели: - терен на ул.”Дунав - продължение”; - терен на
бул.”Гоце Делчев”; - терен на ул.”Попови ливади”; - метален цилиндър на бул.”Гоце Делчев”.
6. Продажба на урегулирани поземлени имоти с реализирано право на строеж в с.
Лъжница и с. Буково.
М.ЮЛИ 2012
1. Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Гоце Делчев за
първото полугодие на 2012 г.
2. Актуализация на бюджета за 2012 г. (ако се налага).
3. Отчет на кмета на община Гоце Делчев по изпълнение решенията на Общинския
съвет.
4. Отчет за работата на Общинския съвет за периода м.януари – м.юни 2012 г.
5. Съгласие за възстановяване на земеделски земи – по искания на Общинска
служба по земеделие.
6. Продажба на земеделски земи:
- земеделски имоти /ранча/ в м.”Сушица” в землището на гр.Гоце Делчев
- земеделски имоти /ранча/ в м.”Сушица” в землището на с.Борово
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- земеделски имоти /ранча/ в м.”Чукутлука” в землището на с.Мосомище
7. Отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост в Дома на
културата в гр.Гоце Делчев.
8. Отчуждаване на имот пл.№ 261, имот пл.№ 259, имот пл.№ 267, имот пл.№ 280,
имот пл.№ 229, имот пл.№ 273, имот пл.№ 297, имот пл.№ 283, имот пл.№ 350 от квартал 18
по плана на с.Буково – за изграждане на спортно игрище.
9. Текущи въпроси.
М. СЕПТЕМВРИ 2012
1. Предоставяне за управление на помещения в сградата на ул.”Христо Ботев” № 17
– на Фонд “Тютюн”.
2. Продажба на урегулирани поземлени имоти в УПИ ІІ от кв.274 и 83.
3. Актуализация на общински Наредби в съответствие с нормативната уредба.
4. Участие по оперативни програми и европейски проекти.
5. Текущи въпроси.
М. ОКТОМВРИ 2012
1. Анализ и промяна на промилите за определяне на таксата за битови отпадъци в
община Гоце Делчев за 2013 г.
2. Прекратяване на съсобственост УПИ ХІІ от кв.5 по плана на с.Корница.
3. Продажба на общински жилища.
4. Текущи въпроси.
М.НОЕМВРИ 2012
1. Съгласие за възстановяване на земеделски земи – по искания на Общинска
служба по земеделие.
2. Текущи въпроси.
М. ДЕКЕМВРИ 2012
1. Утвърждаване план-сметка на разходите за всяка дейност поотделно за такса
битови отпадъци на община Гоце Делчев за 2013 г.
2. Текущи въпроси.

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ
Председател Общински съвет
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