
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 5/18.12.2019 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 23 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 т.3 и чл.47 ал.1 от Наредбата за условията и реда, 

при които община Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски 

дружества, в които е съдружник или акционер, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Да се начисли дивидент в размер на 58 463.22 лв. от неразпределената печалба на „Благоустройство и 

чистота“ ЕООД гр.Гълъбово в полза на Община Гълъбово. След приспадане на дължимия данък дивидент по 

ЗКПО, „Благоустройство и чистота“ ЕООД гр.Гълъбово да приведе на Община Гълъбово сумата в размер на 

55 540.06 лв. 

2. Възлага на Управителя на дружеството, да предприеме необходимите действия за изпълнение на 

Решението 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 24 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.125 ал.1 и чл.126 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Извършва компенсирани промени по  бюджета на държавно делегирани дейности за 2019 г., както следва: 

- Намалява се бюджета на държавно делегираната дейност 554 „Защитени жилища“ с 8 000 лв., в т.ч. §10-20 

„Външни услуги“ с 5 000 лв.  и §10-30 „Текущ ремонт“ с 3 000 лв. 

- Завишава се бюджета на държавно делегираната дейност 540 „Домове за стари хора“ с 8 000.00 лв., в т.ч 

завишава се §10-11 „Храна“ с 8 000 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.42 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на Община Гълъбово, Общински съвет-Гълъбово, реши: 

І. Приема изменение на поименния списък на капиталовите разходи на обекти финансирани със средства от 

трансфер от държавния бюджет за 2019 г., както следва: 

1. ОР на ДМА: 

1.1.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната 

среда“ 

1.1.1. Създава се обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Главан“- 200 000.00 лв. 

ІІ. Приема изменение на поименния списък на капиталовите разходи за 2019 г. на обекти с други източници 

на финансиране, както следва: 

1. Придобиване на ДМР 

1.1. Функция „Образование“ 

1.1.1. Придобиване на компютри и хардуер – създава се обект „Защитна стена Sophos“ – 3587.00 лв.  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.111, буква „в“ от ЗЗД, Общински съвет – 

Община Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие за отписване от счетоводните регистри на община Гълъбово вземания на физически и 

юридически лица както следва: 

1.1. ЕТ „Марко Марков – Илимарк“, гр.Гълъбово – 8 586.30 лв. 

1.2. ЕТ „Петър Велков“, гр.Гълъбово – 6 540.00 лв. 

1.3. Десислава Вълкова Проданова, гр.Гълъбово – 112.94 лв. 

1.4. „Европа 2005“ ЕООД, гр.Гълъбово – 1 475.56 лв. 

2. Възлага на кмета на община Гълъбово да издаде Заповед за отписване на просрочените несъбираеми 

вземания. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 27 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Допълва и изменя Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на 

Община Гълъбово за 2019 г., както следва : 

1. В раздел II „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем“, подраздел 2.5„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем, за осъществяване на медицински услуги“, се създава нова точка, както следва: 

Точка 8 /нова/ Помещения, находящи се в западната част на първия етаж на сграда /СЗУ/, построена в имот 

пл.№ 423 /четиристотин двадесет и три/, кв.16 /шестнадесет/ по плана на с.Обручище, състоящи се от 

амбулатория и чакалня с обща площ от 16 /шестнадесет/ кв.м. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 28 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ и чл.8 от 

Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, Общински 

съвет – Гълъбово, реши: 

I. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет – 

публична общинска собственост, който ще бъде използван за практикуване на дентална медицина, както следва: 

Помещение, находящо се в югоизточната част на първия етаж на сграда /СЗУ/, построена в имот пл.№ 313 

/триста и тринадесет/, кв.50 /петдесет/ по плана на с.Мъдрец, представляващо лекарски кабинет с площ от 19,05 

кв.м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена от 9,53 /девет лева и петдесет и три 

стотинки/ лв. без ДДС. 

Месечните наемни цени се определят съгласно „Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под 

наем на имоти – общинска собственост“, приета с Решение № 202/25.01.2013г. на Общински съвет – 

Гълъбово. 
II. Определя вида на търга – с оценка на оферти 

III. Определя начина на плащане – месечна наемна цена да се заплаща до последното число на текущия 

месец в Общинска администрация гр.Гълъбово. 

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 14.01.2020 г. от 10.30 часа, повторен 

търг в случаите по чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 21.01.2020 г. от 10.30 часа.  

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството – партерен етаж на Общинска администрация 

гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на 

Общината. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 13.01.2020 г., за повторна дата – 12.30 часа на 

20.01.2020 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 

13.01.2019 г., за повторна дата – до 16.30 часа на 20.01.2020 г. 

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /Приложение № 1/, образец на оферта 

/Приложение № 2/, проекто-договор за наем /Приложение № 3/, условия за участие в търга /Приложение № 4/. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 29 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ и чл.8 от 

Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, Общински 

съвет – Гълъбово, реши: 

I. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинети – 

публична общинска собственост, както следва: 

Обект № 1 - Помещения, находящи се в западната част на сграда /СЗУ/, построена в имот пл.№ 423 

/четиристотин двадесет и три/, кв.16 /шестнадесет/ по плана на с. Обручище, състоящи се от амбулатория и 

чакалня, с обща площ от 16 /шестнадесет/ кв.м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена 

от 8,00 /осем лева/ лв. без ДДС. 

Обект № 2 - Помещения, находящи се в югоизточната част на първия етаж на сграда /СЗУ/, построена в имот 

пл.№ 313 /триста и тринадесет/, кв.50 /петдесет/ по плана на с. Мъдрец, състоящи се от лекарски кабинет и 

манипулационна, с обща площ от 31,20 /тридесет и един цяло и двадесет/ кв.м., за срок от 5 /пет/ години, с 

начална тръжна месечна наемна цена от 15,60 /петнадесет лева и шестдесет стотинки/ лв. без ДДС. 

Месечните наемни цени се определят съгласно „Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем 

на имоти – общинска собственост“, приета с Решение № 202/25.01.2013г. на Общински съвет – Гълъбово. 
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II. Определя вида на търга – с оценка на оферти 

III. Определя начина на плащане – месечна наемна цена да се заплаща до последното число на текущия 

месец в Общинска администрация гр.Гълъбово. 

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 16.01.2020 г. от 11.00 часа, повторен 

търг в случаите по чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 23.01.2020 г. от 11.00 часа.  

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството – партерен етаж на Общинска администрация 

гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на 

Общината. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 15.01.2020 г., за повторна дата – 12.30 часа на 

22.01.2020 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 

15.01.2020 г. за повторна дата – до 16.30 часа на 22.01.2020 г. 

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /Приложение № 1/, образец на оферта 

/Приложение № 2/, проекто-договор за наем /Приложение № 3/, условия за участие в търга /Приложение № 4/ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 30 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

І. Дава съгласие да бъде предоставена под наем за срок от една стопанска година обработваема част от имоти 

с начин на трайно ползване „Полски път“, собственост на Община Гълъбово на потенциални ползватели, 

подробно описани в Приложение № 1. 

ІІ. Определя размер на наемната цена за предоставяне на полски пътища, съгласно списък на землищата на 

територията на община Гълъбово с определено плащане за ползване през стопанската 2019-2020г, както следва: 

с.Априлово – 32,00 лв./дка 

с.Великово – 35,00 лв./дка 

с.Главан – 20,00 лв./дка 

гр.Гълъбово – 32,00 лв./дка 

с.Искрица – 32,00 лв./дка 

с.Медникарово – 28,00 лв./дка 

с.Мусачево – 35,00/дка 

с.Мъдрец – 32,00 лв./дка 

с.Обручище – 28,00 лв./дка 

с.Помощник – 20,00 лв./дка 

с.Разделна – 35,00 лв./дка 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Гълъбово да извърши необходимите действия по изпълнение на 

Решението. 

ІV. Ползватели, на които са предоставени полските пътища се задължават да осигурят достъп до имотите, 

декларирани и заявени за ползване в реални граници. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 31 
 

На основание чл.21 ал.1 т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.40 и чл.41 от Наредба за условията и реда, при които 

община Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични  търговски дружества и върху 

общинската част от капитала на търговските дружества, в които е съдружник или акционер, Общински съвет – 

Гълъбово, реши: 

1. Определя Гюлджан Дурмуш-Шакир – Зам.Кмет на Община Гълъбово – да участва в редовните и 

извънредните Общи събрания на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение 

проф.д-р Стоян Киркович АД – Стара Загора, като представител на Община Гълъбово, като гласува, съобразно 

интересите на Общината.  

2. Гласува за следните позиции на Община Гълъбово по предложените решения:  

2.1. по т.1 Община Гълъбово е съгласна Общото събрание на акционерите да увеличи капитала на 

дружеството със сумата от 1 227 700 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на 

здравеопазването по договор РД-12-5/24.02.2016 г. в размер на 99 800 лв. за Извършване на допълнително 

възникнали видове СМР, невключени в Проект „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на 

онкологични заболявания в „УМБАЛ проф.д-р Ст.Киркович" АД и по договор РД-12-286/22.12.2015 г. в размер 

на 99 700 лв. за Пребазиране на Неонатологично отделение по договор РД-12-287/22.12.2015 г. в размер на 

45 883 лв. за Пребазиране на операционен блок на клиника АГ, по договор РД-12-207/27.06.2018 г. в размер на 
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844 697 лв. за окончателно финансиране на обект „Пребазиране на клиника по АГ-родилна помощ, патологична 

бременност в блок „Е" на хирургичен блок I етап, включително непредвидени разходило договор РД-12-

283/03.12.2018 г. в размер на 100 000 лв. за закупуване на хемодиализни апарати и водоочистваща система, по 

договор РД-12-303/14.12.2018 г. в размер на 37 620 лв. за Закупуване на задължително минимално оборудване 

на съдебно медицинско отделение чрез записване на 122 770 броя поименни акции с номинал десет лева в полза 

на държавата. 

2.2. по т.2 Община Гълъбово е съгласна Общото събрание на акционерите да приеме предложената 

промяна в Устава на дружеството, във връзка с решението по т.1 от дневния ред. 

2.3. по т.3 Община Гълъбово е съгласна Общото събрание на акционерите, на основание чл.28 ал.9 във 

връзка с чл.28, ал.Ю от ЗПСК, да предложи на Агенцията за публичните предприятия и контрол да вземе 

решение за продажба на 7280/12474 ид.ч. от УПИ Х1-23, целият е площ от 12474 кв.м., по плана на с.Ягода, 

община Мъглиж, област Стара Загора, при граници на имота: изток - улица, юг - улица, запад - земеделска земя, 

север - земеделска земя и подробно описан в нотариален акт вх.рег. № 4794 от 15.09.2009 г., акт № 75, т.14, дело 

№ 2975, по описа на СВ при РС - Казанлък за цена от не по-малко от 873 520 лв. без ДДС, като получените 

средства да се разходват за основен ремонт и оборудване на операционния блок на лечебното заведение. 

2.4. по т.4 Община Гълъбово е съгласна Общото събрание на акционерите ДА НЕ ДАДЕ съгласие за 

прекратяване на съсобственост с Община Мъглиж чрез изкупуване на собствените на Община Мъглиж 

5194/12474 ид.ч. от УПИ Х1-23, целият с площ от 12474 кв.м., по плана на с.Ягода, община Мъглиж, област 

Стара Загора, при граници на имота: изток - улица, юг - улица, запад - земеделска земя, север - земеделска земя 

за сумата от 100 000 лв. без ДДС. 

2.5. по т.5 – Община Гълъбово е съгласна Общото събрание на акционерите да вземе решение за участие 

на „УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович” АД в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза за 

кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014 - 2020, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и 

иновации”, както следва: 

НАИМЕНОВАНИЕ: “РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА И 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА НА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЧРЕЗ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА” 

Вид дейност: В обществена полза 

Седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” № 2 

Цел на сдружението: Изграждане и развитие на регионален иновационен и изследователски център за 

персонализирана медицина при пациенти със социално значими заболявания. 

Стандартизиране и приложение в клиничната практика на иновационни технологии, методики и достигане 

на персонализирано лечение при групи пациентите попадащи в обхвата на дейностите на центъра. Подготовка, 

обучение и сертифициране на медицински кадри чрез международно сътрудничество за прилагане на иновации 

в обалстта на медицинската практика в Република България. Определяне на таргетни заболявания за 

диагностика и лечение в научноизследователския център със социална значимост: 

- онкологични заболявания на млечни жлези, простата, дебело и право черво, панкреас и централна нервна 

система; 

- заболявания на сърцето и съдовата системи; 

- съдови заболявания на централна нервна система; 

- диабет и заболяваня на обмяната. 

Упълномощава Изпълнителният директор да извърши всички последващи действия по учредяване и 

регистрация на сдружението. 

2.6. по т.6 Община Гълъбово НЕ е съгласна Общото събрание на акционерите да определи 

възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, като 

същото да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 

петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 

съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, 

на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това 

не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт. Считаме, че една средна месечна работна 

заплата в лечебното заведение е достатъчна на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 32 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.156 ал.1 т.2, чл.156“а“ от КТ, Общински съвет – 

Гълъбово, реши: 

1. Определя допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден на кмета на община Гълъбово 

и на кметовете на кметства, както следва: 

1.1. Кмет на община Гълъбово – 10 /десет/ работни дни; 

1.2. Кмет на кметство с.Обручище – 5 /пет/ работни дни; 

1.3. Кмет на кметство с.Медникарово – 5 /пет/ работни дни; 

1.4. Кмет на кметство с.Мъдрец – 5 /пет/ работни дни; 

1.5. Кмет на кметство с.Главан – 5 /пет/  работни дни; 

2. Решението влиза в сила от 01.01.2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 33 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23, ал.2 от ЗМСМА и чл.156 ал.1 т.2, чл.156“а“ от КТ, Общински съвет – Гълъбово, 

реши: 

1. Определя допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден на Председателя на Общински 

съвет – Гълъбово в размер на 10 /десет/ работни дни. 

2. Решението влиза в сила от 01.01.2020 г. 

 


