
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 19/30.10.2020 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 115 
 

На основание чл.24 ал.2 от ЗМСМА и чл.12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет – Гълъбово, 

реши: 

Избира за Зам.Председател на Общински съвет – Гълъбово, г-н Георги Атанасов Анастасов 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 116 
 

На основание  чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.41, чл.42 и чл.44 от Закона за защита при безствия, във 

връзка с чл.5 ал.2 от Наредбата за реда за създаване и за организиране на дейността на доброволните 

формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на 

последиците от тях, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Изменя броя на доброволците в Доброволно формирование СТ-225-01 от 10 на 35 броя 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 117 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 ал.1, чл.40 ал.2, чл.51 ал.2 и чл.71 ал.1 от 

Закона за концесиите, Общински съвет Гълъбово, реши: 

ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуги по реда на Закона за концесиите и Правилника за 

прилагане на закона за концесиите при следните условия: 

І. Предмет и обект на концесията  

1. Предмет на концесиите: „Извършване на траурни услуги, управление и поддържане на гробищен парк в град 

Гълъбово.“ 

2. Обект на концесиите: 

Гробищния парк, находящ се в град Гълъбово, в поземлен имот – публична общинска собственост с 

идентификатор 18280.228.792 с площ от 34961 кв.м., съгласно АОС 263/2002 г.  

ІІ. Други стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обектите на концесиите – извършване на 

стопански дейности, които не променят предназначението на обекта и неговите функции като елемент от системата 

на социална дейност в общината, не увреждат неговите елементи, допълват и разширяват предлаганите услуги,не са 

свързани с опасности за националната сигурност, околната среда, човешкото здраве и имуществото на други лица и 

не са забранени от действащото законодателство: организиране на погребения, панахиди, помени и всички 

съпътстващи дейности, свързани с тези услуги; продажба на стоки и аксесоари и предоставяне на услуги, свързани 

с организирането на траурни дейности и събития. 

ІІІ. Срок на концесиите – 25 (двадесет и пет) години. 

ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор.  

V. Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса – не се изисква депозит за участие. 

VI. Условия за осъществяване на концесиите, както и обстоятелствата от фактически или правен характер, 

настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаване на 

икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалната експлоатация на гробищния парк и на дейностите, 

предмет на концесията, може да възникне в резултат на влиянието на следните основни групи от фактори: 

1. Рискове, свързани изменение на правилата за техническа експлоатация и безопасност, както и на 

техническите стандарти, регламентирани в действащото законодателство и изменението на очакваните разходи за 

осъществяване изискванията на компетентните органи. Текущи изменения на правилата за техническа 

експлоатация през периода на концесията определено ще има, но въздействието на тази група от рискове върху 

социално-икономическите характеристики на концесията ще бъде слабо с оглед на: 

- предвидените в модела на стопанската дейност сравнително адекватни средства за техническа експлоатация, 

текущо поддържане и ремонти; 

- ниският относителен дял на този вид разходи в общата стойност на разходите. 

2. Рискове, свързани с неблагоприятна обща социално-икономическа ситуация в страната. Очакванията за 

възстановяване и повишаване на равнищата на икономически растеж в страната и региона правят тази хипотеза 

малко вероятна. Освен това, спецификата на дейностите и техния постоянен във времето и неотложен характер 

минимизират степента на влияние на този тип рискове. 

3. Рискове, свързани с възникване на конкуренция при извършването на подобни дейности е региона. По наше 

мнение, очакваната ефективност на предлаганите услуги, възможните дейности и услуги, които могат да се 
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реализират в обекта, както и сравнително ниските годишни разходи за текущо поддържане и ремонт на 

съоръженията, правят тези рискове минимални (особено в близко време) и лесно преодолими (без особено големи 

допълнителни разходи), при наличието на мениджмънт, познаващ и бързо реагиращ на тенденциите в развиваните 

дейности и услуги. 

VІI. Основни условия и елементи на концесиите, включително основните права и задължения на страните по 

концесионния договор. 

1. Предмет на концесията – Община Гълъбово предоставя концесия за услуги върху обекта – Гробищен парк, 

описан в раздел I от настоящото решение. 

2. Срок на концесията - 25 години. 

3. Начин на определяне на концесионера - чрез провеждане на открита процедура по реда на гл. ІII от Закона за 

концесиите (ЗК). 

4. Условия за осъществяване на концесиите - концесиите следва да се осъществяват при условията на 

действащото българско законодателство, включително действащите нормативни актове, регулиращи съответния 

вид дейност по подържането и експлоатацията на обекта на концесия - Закона за устройство на територията, Закона 

за опазване на околната среда и др., както и на специалните подзаконови нормативни актове - Наредба № 2 от 

21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на 

покойници., както и при спазване на изискванията за опазване на околната среда, националната сигурност, 

отбраната на страната и обществения ред. 

VIІI. Основни права и задължения на страните по концесионния договор: 

1. Основни права и задължения на КОНЦЕСИОНЕРА: 

1.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и дейностите, за които е 

предоставена концесията, като не допуска действия които могат да доведат до икономическа неизгодност на 

бъдещата му експлоатация, както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта. 

1.2. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство на концесионната територия. 

1.3. Да съгласува предварително с концедента извършването на строителство и подобрения на концесионната 

територия. 

1.4. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционната програма, по начина и в сроковете, договорени с 

концедента. 

1.5. Неизпълнението в срок на дейностите, предвидени в инвестиционната програма, е основание за 

едностранно прекратяване на договора от страна на концедента. 

1.6. При неизпълнение в срок на дейностите, предвидени в инвестиционната програма, концесионерът дължи 

обезщетение в размер на стойността на нереализираните инвестиции. 

1.7. Да ползва обекта, като осъществява в него дейностите, регламентирани в концесионната документация, 

както и всички други дейности, които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени 

от действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в съответствие с изискванията на 

действащото законодателство. 

1.8. Да ползва съоръженията на обекта и изградената инфраструктура. 

1.9. Да предаде гробищния парк и свързаните с неговата експлоатация постройки и инфраструктурни 

съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и функционално състояние, 

отговарящо на срока за съществуването им и гарантиращо нормалната, безопасна и съответстваща на действащото 

законодателство експлоатация. 

1.10. Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и срокове, договаряни 

между страните. 

1.11. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети лица, освен ако това не е 

уговорено с концедента. 

1.12. Да изпълнява изцяло на свой риск и за своя сметка всички задължения на собственика по нормалната, 

безопасна и съответстваща на действащите нормативни актове експлоатация на гробищния парк, постройките и 

инфраструктурните съоръжения и да съобразява дейността си с измененията в действащото законодателство, 

изискванията и указанията на компетентните контролни органи. Да поема за своя сметка всички възможни щети и 

неблагоприятни последици, свързани с експлоатацията, техническото поддържане и ремонта на обекта. 

1.13. В момента действащия нормативен акт, регламентиращ характеристиките и организацията на дейностите 

в подобни обекти е Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и 

погребването и пренасянето на покойници. 

1.14. Да набира целево средства и осъществява ремонт, реконструкция и модернизация на обекта, 

съоръженията и обслужващата го инфраструктура. 

1.15. Средствата могат да се изразходват изцяло през годината, в която са отчислени или част от тях да се 

изразходват авансово за реализацията на по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от 

текущите разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите -родини. 

1.16. Да извършва погребения на социалнослаби лица (включващи следните услуги: изкоп на гроб, 

осигуряване на ковчег, полагане на ковчег, заравяне и оформяне на гроб, осигуряване на надгробен знак и превоз с 

погребална кола), като Община Гълъбово възстановява разходите на концесионера по цени и при условия, 

определени от Община Гълъбово и посочени в документацията за провеждане на процедурата за определяне на 
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концесионер. Изменението на тези цени става след писмено искане на концесионера и решение на Общинския 

съвет в случаи на променени икономически условия за дейностите. 

1.17. Да осигурява безусловна възможност за извършване от други физически и/или юридически лица на 

погребения и други траурни дейности и ритуали в съответствие с изискванията на действащите нормативни 

актове и организацията за развитие на гробищния парк, с изключение на изкопаване, оформяне и заравяне на гроб. 

1.18. За ползване на евентуални услуги, оборудване и/или инвентар, гражданите и юридическите лица 

заплащат на концесионера такса, чийто размер се одобрява от кмета на общината. 

1.19. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни органи и представителите на 

концедента, както и да предоставя документацията, уточнена в договора. 

1.20. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, по ред текущо уточняван между 

страните. 

1.21. При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната среда, съгласно изискванията на 

действащото законодателство. 

1.22. Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни щети и неблагоприятни 

последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт. 

1.23. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по ЗМДТ, свързани с 

експлоатацията на обекта. 

1.24. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, 

на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред: 

При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да 

спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, околната среда, защитените територии и обекти, 

националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на 

Общински съвет - Гълъбово и действащото законодателство. 

1.25. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, 

създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред. 

1.26. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните органи, свързани с 

националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред. 

2. Основни права и задължения на КОНЦЕДЕНТА: 

1.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и при условия, описани в договора. 

1.2. Право на собственост върху обекта, съоръженията, инфраструктурата и други активи, описани в договора. 

1.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договор, включително и чрез право на 

достъп до обекта и получаване на информация и документи. 

1.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията на концесионера. 

1.5. При едностранно прекратяване на договора по вина на концесионера или при прекратяване на договора по 

инициатива на концесионера, концесионерът дължи обезщетение включващо: 

- концесионното възнаграждение за период от една година след датата на прекратяване на договора, 

актуализирано по начина, предвиден в договора; 

- стойността на годишните разходи за техническа експлоатация, текуща поддръжка и ремонт на обекта и 

прилежащите му съоръжения - определени в т.V.2 на Финансово-икономическия анализ и актуализирани по 

начина, предвиден в договора за периода от началото до датата на прекратяване на концесията. 

1.6. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, освен в случаите, регламентирани 

в действащото законодателство или при форсмажорни обстоятелства. 

1.7. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията на концесионера са съобразени с 

договорните условия. 

1.8. Концедентът може да измени концесионния договор по реда на чл. 70 от ЗК в случай на увеличаване на 

обема на услугите, отговарящо на изискванията на чл. 70 ал. 3 от ЗК, свързано с увеличаване площта на 

гробищния парк и/или други съществени изменения на управляваните дейности. 

IX. Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния договор. 

X. Концесионно възнаграждение. 

1. Размерът на концесионното възнаграждение се определя от предложението на концесионера, но не може да 

бъде по-малко от определеното във финансово-икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а 

именно: 

„Извършване на траурни услуги, управление и поддържане на гробищен парк в град Гълъбово“ – 5 400 лв., без 

ДДС 

2. Годишното концесионно възнаграждение се изплаща в срок до 31.01. на годината за която е дължимо, по 

начин, текущо договарян между страните. 

3. Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок след края на всеки период от 2 

години (или в тримесечен срок след период, в който ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и 

инфлацията на Националния статистически институт през изминалия период. 

4. За закъснение при изплащане на концесионното възнаграждение концесионерът дължи санкция в размер на 

законната лихва за периода след срока, посочен в т. 2. 
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5. При закъснение на изплащането на концесионното възнаграждение с повече от една година след срока, 

посочен в т. 2., концедентът може да прекрати едностранно договора.   

ХI. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор. 

1. За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  концесионерът внася при подписването на 

договора сума в размер на договореното годишно концесионно възнаграждение, която му се връща след изтичането 

на договора. Гаранцията се внася по банкова сметка на Общинска Банка АД гр. Гълъбово както следва - IBAN: 

BG97SOMB91303800820133 

XІI. Условия и/или забрани за отдаване под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и 

поддържането му на подизпълнители 

1. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията и/или 

принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, се предоставят под наем на трети 

лица. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на 

концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията и/или 

принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на 

елементите и принадлежностите е завършено или не. Правата и задълженията по сключения концесионен договор 

не могат да се прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред. 

2. Има право с договор за подизпълнение да възлага на посочено в заявлението за участие или на избрано след 

сключване на концесионния договор лице изпълнението на конкретно определени дейности по предмета на 

концесията. 

2.1. Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване. 

2.2. Концесионерът може да сключва договори за подизпълнение за дела от концесията и за видовете дейности 

от нейния предмет, които е посочил в заявлението. 

ХIІI. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазване на околната среда, 

човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти:  

1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да 

спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, околната среда, защитените територии и обекти, 

националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на 

Общински съвет - Гълъбово и действащото законодателство. 

2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи 

опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред. 

ХІV. Задължение на концесионера за застраховане обекта на концесията: Да застрахова за своя сметка в полза 

на концедента обекта на концесия, в т.ч. за всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата 

експлоатация, техническо поддържане и ремонт за всяка година от срока на концесията. В едномесечен срок, 

считано от датата на изграждане на обектите, в случай че се предвижда такова, концесионерът е длъжен да 

актуализира застрахователния договор или да сключи нов такъв за всички застрахователни рискове, за своя сметка, 

в полза на Община Гълъбово, за срока на концесията.  

ХV. Изисквания за подбор на участниците – Подбор на участниците, допуснати до участие в процедурата за 

предоставяне на концесия, се извършва по следните критерии:  

Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.60, ал.2 от Закона за концесиите (ЗК). В този смисъл, 

участниците следва да предоставят декларации за липса на обстоятелствата по чл.60, ал.2 от ЗК. 

ХVI. Необходими инвестиции при осъществяване на концесията. 

Ремонта, реконструкцията, доставките на оборудване, монтажните работи и други дейности с инвестиционен 

характер могат да бъдат обособени, най-общо, в следните основни направления: 

1. Инвестиции за ремонт, реконструкция, модернизация и оптимизиране на функционалните характеристики 

на извършваните дейности. 

2. Преустройство на съществуващи съоръжения и места за ритуали, обособяване на нови и доставка на 

оборудване и инвентар  

3. Изграждане на стена за съхранение па урни  

4. Разработване и въвеждане в редовна експлоатация на софтуер за описване на историята на всяко гробно 

място в парка  

5. Закупуване на машини и оборудване, обслужващи извършваните дейности  

6. Инвестиции за поддържане на нормалните характеристики, реконструкция и модернизация на 

съществуващи и изграждане на нови елементи от инфраструктурата на обекта. 

7. Ремонт на оградата на гробищния парк  

8. Възстановяване на алеите и оформяне на места за почивка  

9. Възстановяване и изграждане на нови зелени площи, в т.ч. на трайни насаждения  

ХVII. Документи, формиращи предложението на участника в процедурата: 

1. Декларация за поемане на правата и задълженията, свързани с нормалната, безопасна и съобразена с 

действащото Законодателство експлоатация на гробищния парк. 

2. Приоритета на целите, свързани със запазването и подобряването на социалните услуги в Община Гълъбово 

изискват участниците да декларират, че ще осъществяват дейността си в обекта на концесията като за целия срок 

на концесията поемат на свой риск и за своя сметка изцяло правата и задълженията по експлоатацията и 
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ползването на гробищния парк и свързаните с него инфраструктурнит съоръжения по реда на Наредба № 2 от 

21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на 

покойници и действащото по конкретните въпроси законодателство, както и по реда на евентуални бъдещи 

нормативни документи, регламентиращи посочените права и задължения. 

3. Предложение за стойност на годишното концесионно възнаграждение. 

Забележка: Предложенията за стойност на годишното концесионно възнаграждение са в български левове и 

не трябва да са по-ниски от определената в концесионните анализи начална стойност в размер на 5 400 лв., без 

ДДС. Предложения, включващи по-ниска стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на 

икономическите изисквания на Общината. 

4. Инвестиционна програма за осигуряване на нормални характеристики на гробищния парк, реконструкция, 

модернизация и изграждане на спомагателни постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения, 

подобряващи: 

4.1. условията за експлоатация и поддържане на обекта и свързаните с него съоръжения; 

4.2. условията и възможностите за обслужване на гражданите. 

5. Инвестиционната програма включва разпределение на общата инвестиция по отделни инвестиционни 

проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 

2 години, считано от началото на концесията. 

6. Предложенията за стойност на инвестиционната програма са в български левове (без ДДС), трябва да 

съдържат инвестиционни мероприятия по всички посочени по-горе направления (вж. разд.ХVI на настоящото 

решение) и трябва да са на обща стойност не по-малка 60 000 лв., без ДДС. Предложения, включващи по-ниска 

обща стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на изискванията на Общината.  

7. Стойностите на инвестиционните мероприятия по отделните направления се определят от конкретния 

участник в процедурата, с оглед на неговите виждания за необходимите работи, избора на технология за 

експлоатация на съоръженията, избора на специализирано оборудване, но трябва да осигурят в срока за 

изпълнение на инвестиционната програма: 

7.1. изграждането на необходимата техническа и специализирана инфраструктура, осигуряваща нормална 

експлоатация на обекта и съоръженията при спазване изискванията на действащите нормативни актове; 

7.2. осъвременяването и подобряването на условията за организиране на траурни дейности и ритуали.  

ХVIII. Методика за оценка на предложенията. 

Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, оценяващи най-съществените условия и 

изисквания към концесията, с относителна тежест посочена по-нататък: 

1. Показател, оценяващ предложената стойност на годишно концесионно възнаграждение (Пк) - с 

относителна тежест 30 %. 

Ki 

Пк = ------- . 30 

Kmах 

където Ki [лв] - предложена от i-я участник стойност на концесионното възнаграждение; Кmах [лв] - най-високата 

предложена стойност на концесионното възнаграждение. 

Стойността на Пк може да бъде < 30. 

2. Показател, оценяващ предложената инвестиционна програма (Пи) - с относителна тежест 50 %. Отчита се 

на основата на изготвеното от участника инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното 

предложение е 2 години, считано от началото на концесията. Инвестиционното предложение е неразделна част от 

общото предложение на участника и включва разпределение на предложената инвестиция по отделни обекти и 

съоръжения, както и по години. 

Ci 

Пи =  -------- . 50 

Сmах 

където Ci - стойност на инвестиционното предложение на i - я участник; Сmах - най-високата предложена 

стойност на инвестиционното предложение. 

Стойността на Пи може да бъде < 50. 

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не е прието от комисията) 

се отстранява от процедурата. 

Предложенията за стойност на инвестиционната програма са в български левове (без ДДС), трябва да съдържат 

инвестиционни мероприятия по всички посочени по-горе направления (разд. XVI на настоящото решение) и 

трябва да са на обща стойност не по-малка 60 000 лв., без ДДС. Предложения, включващи по-ниска обща 

стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на изискванията на Общината. 

Стойностите на инвестиционните мероприятия по отделните направления се определят от конкретния 

участник в процедурата, с оглед на неговите виждания за необходимите работи, избора на технология за 

експлоатация на съоръженията, избора на специализирано оборудване, но трябва да осигурят в срока за 

изпълнение на инвестиционното предложение: 

- необходимата техническа и специализирана инфраструктура, осигуряваща нормална експлоатация на обекта 

и съоръженията при спазване изискванията на действащите нормативни актове; 
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- осъвременяването и подобряването на условията за организиране на траурни дейности и ритуали. 

3. Показател, оценяващ срока за изпълнение на инвестициите (Пс) - с относителна тежест 20 %. Отчита се на 

основата на направеното инвестиционно предложение. 

Tmin 

Пс = ------- . 20 

Ti 

където Ti [месеци] - срок за изпълнение на инвестициите, предложен от i-я участник; Tmin [месеци] - най-

краткия предложен срок за изпълнение на инвестициите. 

Стойността на Пс може да бъде < 20. 

 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи съобразно стойността на 

интегрален показател (Пок), който представлява сбор от показателите, мотивирани в т. 1, т. 2 и т.З, отчитащи и 

относителните тежести на отделните критерии.  

 

Пок = Пк + Пи + Пс 

Стойността на Пок може да бъде от 0 < 100.  

Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок. 

ХIX. Одобрява обосновката на концесиите по чл.58 от ЗК и проекто-документите по процедурите за обекта, 

посочен в раздел I от решението. 

Неразделна част от настоящето решение съставлява обосновката на концесията по чл.58 от ЗК, проекта на 

документация и концесионния анализ за същата.  

ХX. Общински съвет - Гълъбово възлага на кмета на Община Гълъбово да организира провеждането на 

процедурата за предоставяне на концесия съгласно изискванията на Закона за общинската собственост и Закона за 

концесиите. 

След приключване на процедурата по избор на концесионер да внесе в Общински съвет доклад, относно 

резултатите от проведената процедура и проект на решение за определяне на концесионер. 

Настоящето решение може да се обжалва относно неговата законосъобразност в 10-дневен срок пред Комисия 

за защита на конкуренцията, по реда на Глава шеста от Закона за концесиите. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 118 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 от Договор № Д01-217/31.08.2020 г. между 

МОН и СУ „Васил Левски“, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие да се предостави за ползване на община Гълъбово по предназначение от СУ „Васил Левски“ 

гр.Гълъбово, следното моторно превозно средство: Училищен автобус марка „Акиа“, модел „L9“, 35+1 места, 

регистрационен номер СВ 7697 РС за извършване на превоз на деца и ученици за срок от 10 години. 

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

решение и да сключи договор за заем за послужване със СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 119 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23, ал.2 и чл.27 ал.6 от ЗМСМА,  Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Гълъбово и неговите комисии за периода ноември 2019 г. – 

септември 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 120 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 т.1 от Закона за общинския дълг и чл.103 ал.1 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие за поемане на общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет поради временен 

касов разрив по бюджет 2020 г., при следните параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга - 480 000 лева. 

1.2. Валута на дълга – български лева. 

1.3. Вид на дълга – краткосрочен. 

1.4. Условия за погасяване на кредита: 

- Срок за погасяване – до  30.05.2021 г. 

- Източници  за  погасяване  на  главницата – ме тни приходи; 

1.5. Лихви, такси, комисионни – не се дължат. 

2. Възлага на кмета на Община Гълъбово да подготви искането за безлихвен заем от Централния бюджет, да 

подпише договора, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 

на настоящото решение. 

 

apis://NORM|40580|8|21|/
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Р Е Ш Е Н И Е  № 121 
 

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 Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община 

Гълъбово за 2020 г., както следва : 

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

за безвъзмездно ползване или безвъзмездно управление“, подраздел 2.1 „Описание на имотите, които Общината 

има намерение да предложи за предоставяне под наем за осъществяване на търговска дейност“ се създава нова 

точка, както следва: 

Точка 6 /нова/ Имот – общинска собственост – училищен стол, находящ се на I /първи/ етаж в сградата на СУ 

„Васил Левски“, построен в УПИ IV, кв.59 по плана на гр.Гълъбово с площ от 153,72 /сто петдесет и три и 

седемдесет и два/ кв.м. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 122 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26, чл.37, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.15 

ал.5 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 част от имот – публична общинска собственост, както 

следва:  

Обект – Училищен стол, находящ се на I-ви /първи/ етаж в сградата на СУ „Васил Левски“, построен в УПИ 

IV, кв.59 по плана на гр.Гълъбово с площ от 153,72 кв.м, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна 

наемна цена от 261,32 лв. /двеста шестдесет и един лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС  

Месечните наемни цени се определят съгласно Наредба за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на 

имоти - общинска собственост /приета с Решение № 202/25.01.201 3г. на Общински съвет  –  Гълъбово, изм.с 

реш.№ 270/29.04.2013г.; изм. с реш.№ 689/29.06.2015 г.; изм.с реш.№ 742/18.09.2015 г./. 

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 08.12.2020 г. от 10.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 15.12.2020 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 07.12.2020 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

14.12.2020 г.  

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 07.12.2020 

г. за повторната дата – до 16.30 часа на 14.12.2020 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/. 

 


