
 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 75/28.06.2019 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 628 
 

На основание чл.45 ал.9, предложение първо от ЗМСМА, във връзка със Заповед № АК-01-3Д-10/13.06.2019 г. 

на Областен управител на област Стара Загора, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Отменя повторно върнатите за ново разглеждане актове на Общински съвет – Гълъбово – Решения №№ 615, 

616, 617, 618, 619, 620 и 621, приети с Протокол № 72 от 31.05.2019 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 629 
 

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: 

I. В раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за продажба“ се създават 

нови точки, както следва: 

Точка 130 /нова/ Придаваемо общинско място към УПИ IX 64, кв.31 по плана на с.Разделна, с площ от 148 

кв.м. 

Точка 131 /нова/ Урегулиран поземлен имот IV, кв.10 по плана на с.Разделна, с площ от 2 327 кв.м. 

II. В раздел VІ „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за възлагане чрез 

концесия“ се създава нова точка, както следва: 

Точка 14 /нова/ Поземлен имот № 000792 по КВС с идентификатор 18280.228.792 в землището на град 

Гълъбово, с ЕКАТТЕ 18280, с площ от 34,959 дка, представляващ Гробищен парк /гробище/, актуван с АОС № 

263/26.06.2004 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 630 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.40 ал.1 и § 8 от Предходни и заключителни 

разпоредби на Закона за концесиите, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

I. Допълва План за действие за общинските концесии на Община Гълъбово /2018-2020 г./,  като добавя следния 

недвижим имот, както следва:  

1. Индивидуализация на проекта за концесия 

1.1. Наименование на проекта за концесия /наименование на концесията – Извършване на траурни услуги, 

управление и поддържане на гробищен парк в град Гълъбово 
1.2. Предмет на концесията – Концесия за услуги 

1.3. Обект на концесията – Гробище, представляващо имот № 000792 по КВС с идентификатор 

18280.228.792 в землището на град Гълъбово, с ЕКАТТЕ 18280, с площ от 34,959 дка, при граници посочени 

по приложената скица, неразделна част от АОС № 263/26.06.2004 г. 
2. Максимален срок на концесията – 25 г. 

3. Строителство/Услуги, които ще се възложат с концесията – Извършване на траурни услуги, управление и 

поддържане на гробищен парк 
4. Срокове за изпълнение на възложеното строителство – 0  

5. Плащания от концедента – не 

6. Концесионно възнаграждение – да 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 631 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.3 ал.2 т.1 от ЗОС, чл.61 ал.2, ал.3 и 

ал.4 от ЗУТ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Обявява предназначението на имот, представляващ УПИ II „за озеленяване и градски парк“, находящ се в 

кв.65 по плана на гр.Гълъбово за публична общинска собственост. 

2. Възлага на Кмета на Община Гълъбово да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящото 

решение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 632 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.148 от Закона за концесиите, във връзка с § 5 от ПЗР на ЗК, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Прекратява едностранно Договор за концесия № 8 от 11.03.2015 г. между Община Гълъбово и „Маджик 

Карп“ ЕООД, относно обект Водоем – имот № 000026 по КВС с идентификатор 57515.8.57 по СГКК, находящ се в 
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село Помощник, община Гълъбово, в местността „Соватя“, вследствие неизпълнение на задължението за 

заплащане на годишното концесионно възнаграждение за периода от 17.02.2016 г. до 24.01.2019 г.  

2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящото 

решение 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 633 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300.00 /триста/ лв. на Е.Г.М. – майка на М.М.Г. от с.О. 

2. Разходът да бъде отразен в дейност 122 „Общинска администрация”, § 42-00 „Текущи трансфери, помощи за 

домакинствата по решение на ОбС” по бюджета на Община Гълъбово за 2019 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 634 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300.00 /триста/ лв. на Д.П.Д. от гр.Г.. 

2. Разходът да бъде отразен в дейност 122 „Общинска администрация”, § 42-00 „Текущи трансфери, помощи за 

домакинствата по решение на ОбС” по бюджета на Община Гълъбово за 2019 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 635 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300.00 /триста/ лв. на Ж.Д.С. от гр.Г.. 

2. Разходът да бъде отразен в дейност 122 „Общинска администрация”, § 42-00 „Текущи трансфери, помощи за 

домакинствата по решение на ОбС” по бюджета на Община Гълъбово за 2019 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 636 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА и чл.13 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Гълъбово, 

реши: 

1. Дава съгласие Община Гълъбово да поеме краткосрочен дълг с договор за общински заем, съгласно чл.3 т.2 

от Закон за общинския дълг, за финансиране на капиталови разходи, със следните финансови параметри, по които 

да се проведе процедурата за избор на кредитна институция: 

» максимален размер на кредита – 240 000,00 лв.; 

» валута на дълга – български лева;  

» вид на дълга – краткосрочен дълг с договор за общински заем; 

» начин на обезпечаване – Залог по реда на Закона за особените залози върху всички и настоящи и бъдещи 

вземания по бюджетната сметка на Община Гълъбово, водена в Общинска банка АД, по която постъпват след 

централизация приходите по бюджета на Общината, както и върху всички настоящи и бъдещи вземания на 

Община Гълъбово с произход собствени приходи по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните 

финанси и обща изравнителна субсидия за местни дейности по чл.52, ал.1, т.1, б. „б“ от Закона за публичните 

финанси; 

» условия за погасяване на главницата – 12 месеца, от които 6 месеца гратисен период за главница и за 

останалите 6 месеца – на равни месечни вноски; 

» начин на плащане на лихвите – ежемесечно; 

» максимален лихвен процент: 

– лихвен процент за редовен дълг – 3,5% годишно; 

– наказателна надбавка за просрочена главница – 10 пункта над договорения лихвен процент за редовна 

главница; 

– неустойка при просрочие на лихви – 0,05% върху просрочената сума за всеки ден просрочие;  

» такси и комисиони: според тарифата на банката, отпуснала краткосрочния кредит. 

2. Възлага на кмета на Община Гълъбово да проведе открита, прозрачна и недискриминационна процедура за 

избор на кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране, да сключи договор за кредит и 

договорите за учредяване на обезпечения, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т.1.  

3. За изпълнение на решението по т.2 възлага на Кмета на Община Гълъбово да: 

– публикува обява на сайта на общината за предоставяне на оферти за предоставяне на финансирането по т.1; 

– определи с негова заповед комисия, която да разгледа получените оферти и да изготви предложение до кмета 

за определяне на кредитната институция, която да предостави финансирането; 

– издаде заповед на основание предложението на комисията, с която да определи избраната кредитна 

институция. 

 


