
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 10/21.05.2020 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 73 
 

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.140 от Закона за 

публичните финанси; чл.9 от ЗОД, чл.49 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: 

1. Приема уточнен план на бюджета за 2019 г. по приходната и разходната част по дейности, както следва:   

1.1. ПО ПРИХОДА - 18 205 936 лв., в т.ч.   

- За делегираните от държавата дейности – 7 800 739 лв.   

- За местни дейности – 10 405 197 лв. 

1.2. ПО РАЗХОДА – 18 205 936 лв., в т.ч.   

- За делегирани от държавата дейности – 7 800 739 лв. 

- За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 889 650 лв. 

- За местни дейности – 9 515 547 лв.  

2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2019 г. по обекти и източници на 

финансиране, съгласно Разчет за финансиране на капиталови разходи. 

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г., както следва: 

3.1. ПО ПРИХОДА – 16 336 846 лв., в т.ч.  

- За делегирани от държавата  дейности – 7 155 994 лв. 

- За местни дейности – 9 180 852 лв. 

3.2. ПО РАЗХОДА – 16 336 846 лв., в т.ч. 

- За делегирани от държавата дейности – 7 155 994 лв. 

- За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи - 687 619 лв. 

- За местни дейности –  8 493 233 лв. 

4. Приема отчета за капиталови разходи за 2019 г. по обекти и източници на финансиране,       съгласно  Разчет 

за финансиране на капиталови разходи. 

5. Приема отчета за изпълнение на сметките за сметки за средства от Европейския съюз с код 98 и 42, сметка за 

чужди средства с код 33, сметка за други средства от ЕС (ДЕС) и сметка за средства по други международни 

програми (ДМП) за 2019 г. 

6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2019 г. 

7. Приема отчета за 2019 г. по агрегирани показатели. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 74 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.42 ал.2 и ал.3 от Наредба  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: 

I. Изменя бюджета за 2020 г. на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 525 

„Клубове на пенсионера, инвалида и други“ по параграфи, без да се изменя размера на приходната и разходна част 

на общинския бюджет, както следва: 

1. Намалява се размерът на планираните средства по параграф 10-15 „Материали“ със 1 700 лв., т.е. било 8 000 

лв., става 6 300 лв.  

2. Завишава се § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със 1 700 лв., т.е. било 3 

000 лв., става 4 700 лв. 

II. Изменя поименния списък за капиталови разходи, финансирани със собствени средства, функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други“ - § 52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ – било: климатик  1 бр. - 3 000 лв., става: климатик – 

2 бр. – 1 бр. за ПК с.Помощник – 1 700 лв. и 1 бр. климатик за ПК с.Мъдрец – 3 000 лв. или общо за параграфа – 

4 700 лв. 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 75 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.42 ал.2 и ал.3 от Наредба 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: 
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1. Да се намалят средствата за финансиране на обект „Основен ремонт на ул.“Сазлия“ гр.Гълъбово с 

капиталови средства от целева субсидия, функция „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, § 51-00 „Основен ремонт 

на ДМА“ от 300 000 лв. на 149 019 лв. 

2. Да се впишат в поименния списък за капиталови разходи, финансирани с целева субсидия за капиталови 

разходи, функция „Икономически дейности и услуги“, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътищата“, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, обект „Рехабилитация и реконструкция на 

общински път SZR 2040 от км 0+100 до 2+200 /с.Великово/ със сумата 68 011 лв. и обект „Рехабилитация и 

реконструкция на общински път SZR 1042 гр.Гълъбово – Априлово“ със сумата от 82 970 лв. или общо със сумата 

150 981 лв. 

3. Промените да се отразят в бюджета на общината по функции, дейности и параграфи и в поименния списък 

за капиталови разходи за 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 76 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 т.3 от Наредбата за условията и ред, при 

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

които е съдружник и акционер, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Годишен Финансов отчет и баланса на „Благоустройство и чистота“ ЕООД, гр.Гълъбово за 2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 77 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 т.3 от Наредбата за условията и ред, при 

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

които е съдружник и акционер, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Годишен Финансов отчет и баланса на „Общинско строителство – Гълъбово“ ЕООД, гр.Гълъбово за 

2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 78 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.7 ал.2 от ЗБППМН,  Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни /МКБППМН/ за 2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 79 
 

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

Завишава с 1 /една/ щатна бройка – Сътрудник „Социални дейности“,  дейност „Общинска администрация“ – 

дофинансиране на делегирани дейности с местни приходи, считано от 01.07.2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 80 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1 чл.77 ал.1 т.2 и чл.78, ал.1 от  НРПУРОИ, 

чл.8 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, 

Общински съвет - Гълъбово, реши:  

І. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска 

собственост, както следва:  

1. Едноетажна масивна сграда, построена в УПИ ІХ, кв.43 по плана на с.Мъдрец, със застроена площ от 140 

/сто и четиридесет/ кв.м., за осъществяване на търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна 

месечна наемна цена от 112,00 /сто и дванадесет лева/ лв. без ДДС. 

ІІ. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до 10-то число на текущия месец, в 

Общинска администрация гр.Гълъбово на каса – наеми или по сметка на Община Гълъбово след издадена 

фактура. 

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

ІV. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 23.06.2020 г. от 10.30 часа. Повторен 

търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 30.06.2020 г. от 10.30 часа. 

V. Тръжната документация да се получава в деловодството - партерен етаж на Общинска администрация 

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

на Общината. 

VІ. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 22.06.2020 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

29.06.2020 г. 
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VІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 22.06.2020 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 29.06.2020 г. 

VІІІ. 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  № 81 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.77 и чл.78 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.8 от 

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

Гълъбово, реши: 

І. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска 

собственост, както следва:  

1. Помещения, включващи 9 /девет/ стаи, санитарен възел и коридор, с обща площ 269 кв.м., находящи се на 

етаж I от сграда /бивше АПК/, построена в УПИ ІІ, кв.150 по плана на гр.Гълъбово, ведно с масивна сграда, 

представляваща работилници и гаражи, с обща площ от 135 кв.м. /сто тридесет и пет кв.м./ и масивна сграда, 

представляваща склад, с обща площ от 28 кв.м. /двадесет и осем кв.м./ за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна 

месечна наемна цена от 259,20 /двеста петдесет и девет лева и двадесет ст./ лв. без ДДС. 

ІІ. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, 

в Общинска администрация гр. Гълъбово. 

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

ІV. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 22.06.2020 г. от 10.30 часа. Повторен 

търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 29.06.2020 г. от 10.30 часа. 

V. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация 

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

на Общината. 

VІ. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 19.06.2020 г.,  за повторната дата – 12.30 часа на 

26.06.2020 г. 

VІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 19.06.2020 

г.  за повторната дата – до 16.30 часа на 26.06.2020 г. 

VІІІ. 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  № 82 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.24 от 

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

– Гълъбово, реши: 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на празни места – публична общинска собственост за поставяне 

на кафе – автомати, както следва: 

Обект № 1: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, с площ от 1 кв.м., находящо се на улица с 

о.т. 237а – 236, по плана на гр.Гълъбово, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 10,00 

лв. /десет лева/; 

Обект № 2: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, с площ от 1 кв.м., находящо се на улица 

„Млада Гвардия“, с о.т.105-106, по плана на с.Обручище, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна 

наемна цена от 5,00 лв. /пет лева/; 

Обект № 3: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, с площ от 1 кв.м., находящо се в УПИ V 

1097, кв.81, по плана на с.Обручище, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 5,00 лв. 

/пет лева/; 

Обект № 4: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, с площ от 1 кв.м., находящо се в част от  ПИ 

2175, по плана на гр.Гълъбово, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 7,00 лв. /седем 

лева/; 

Обект № 5: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, с площ от 1 кв.м., находящо се на улица с 

о.т. 15-16, част от УПИ XII 262, кв.14, по плана на с.Мусачево, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна 

наемна цена от 5,00 лв. /пет лева/; 

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

III. Определя начин на плащане – месечната 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 24.06.2020 г. от 10.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 01.07.2020 г. от 10.30 часа. 
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VI. Тръжната документация да се получава в деловодството - партерен етаж на Общинска администрация 

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

на Общината. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 23.06.2020 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

30.06.2020 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 23.06.2020 

г.  за повторната дата – до 16.30 часа на 30.06.2020 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  № 83 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23, предложение първо, във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Решение № 472 от 

21.06.2018 г. на Общински съвет Гълъбово, Договор № 222 от 03.09.2018 г. и във връзка с Решение № 139 от 

10.12.2019 г. на Районен съд – Гълъбово, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Да се възстанови на „Колев Строй 2013“ ЕООД, сумата от 2150 /две хиляди сто и петдесет/ лв., от която: 1  

814,00 лв. /хиляда осемстотин и четиринадесет/ – пазарна цена; 100,00 лв. /сто лв./ - вписване по ипотека;  100,00 

лв. /сто лв./ – заличаване на ипотека; 46,00 лв. /четиридесет и шест лв./ - лихва по кредит; 90,00 лв. /деветдесет лв./ 

- нотариални такси.  

Описаните суми в т.1, представляват пазарна цена и сторени разноски по прехвърлянето и придобиването на 

недвижимия имот – собственост на трето лице, представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 00552.78.231, 

находящ се в с.Априлово, Община Гълъбово, местност “Срещу село“, с площ от 1552 кв.м. /хиляда петстотин 

петдесет и два кв.м./.  

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

решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 84 
 

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 Т.Г.К. 

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 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 85 
 

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 1 000.00 /хиляда/ лв. по сметка на И.М.Н. 

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 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 86 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.12, т.3 и чл.13 от 

НРПУРОИ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие Община Гълъбово да придобие правото на собственост, чрез покупко – продажба, следния 

недвижим имот – частна собственост: 

Недвижим имот – апартамент № 92, находящ се в гр.Гълъбово, община Гълъбово, обл.Стара Загора, 

кв.„Строител“, бл.39, вх.Г, ет.7, със застроена площ от 65,69 кв.м., заедно с избено помещение № М-20 с площ от 

3,32 кв.м., ведно с идеални 1,022% от общите части на сградата. 

2. Сделката да се извърши срещу заплащане на покупна цена на имота в размер на 17 000 лева /седемнадесет 

хиляди лева/ без ДДС. 

3. Данъците и таксите по сделката са за сметка на купувача. 

4. На основание чл.48, ал.1, т.1„а“ от ЗМДТ Община Гълъбово е освободена от данък при придобиване на 

имущества. 

5. Възлага на Кмета на Община Гълъбово да предприеме всички необходими фактически, административни и 

правни действия по изпълнение на настоящото решение. 


