
                                 
6280 Гълъбово, кв.”Съединение”, бул.”Република” № 48, 0418/6-89-37;  0418/6-40-80   

 

П О К А Н А  
 

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА  
 

 

СВИКВАМ 
 

заседание на Общински съвет - Гълъбово, 

на 21.05.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа  

в зала № 1 на Общинска администрация, при следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 
 

1. Предложение с вх.№ 91/12.05.2020 г. 

Относно: Приемане на уточнения план и отчета за изпълнение на бюджета на община 

Гълъбово за 2019 г. 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

2. Предложение с вх.№ 90/11.05.2020 г. 

Относно: Актуализация на бюджета за 2020 г. на община Гълъбово и изменение списък на 

капиталови разходи 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

3. Предложение с вх.№ 92/14.05.2020 г. 

Относно: Актуализация на бюджета за 2020 г. на община Гълъбово, в частта капиталови 

разходи и изменение на поименния списък за капиталови разходи за 2020 г. 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

4. Предложение с вх.№ 83/04.05.2020 г. 

Относно: Приемане годишен финансов отчет и баланс на „Благоустройство и чистота“ 

ЕООД, гр.Гълъбово за 2019 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

5. Предложение с вх.№ 84/04.05.2020 г. 

Относно: Приемане на годишен финансов отчет и баланс на „Общинско строителство – 

Гълъбово“ ЕООД, гр.Гълъбово за 2019 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

6. Предложение с вх.№ 87/04.05.2020 г. 

Относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ за 2019 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

7. Предложение с вх.№ 96/18.05.2020 г. 

Относно: Завишаване щатната численост на дейност „Общинска администрация“ –

дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. 

Предлага: Пламен Бараков 

За Кмет на община Гълъбово 

 

 

 



 

 

8. Предложение с вх.№ 88/05.05.2020 г. 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за 

отдаване под наем на част от имот – ЧОС  

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на Община Гълъбово 

9. Предложение с вх.№ 89/05.05.2020 г. 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за 

отдаване под наем на част от имот – ЧОС 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

10. Предложение с вх.№ 95/18.05.2020 г. 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка  на оферти за 

отдаване под наем на празни места – публична общинска собственост за поставяне на кафе - 

автомати 

Предлага: Пламен Бараков 

За Кмет на община Гълъбово 

11. Предложение с вх.№ 97/18.05.2020 г. 

Относно: Възстановяване на сума по сключен договор № 222/03.09.2018. за продажба на 

имоти – ЧОС  

Предлага: Пламен Бараков 

За Кмет на община Гълъбово 

12. Предложение с вх.№ 85/04.05.2020 г. 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

13. Предложение с вх.№ 86/04.05.2020 г. 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 
 

14. Изказвания и питания. 
 

 

 

 

 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

Председател на ОбС-Гълъбово 
 

21.05.2020 г.  


