
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 22/22.01.2021 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 133 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23, предложение 1, т.24 и ал.2, във връзка с чл.17 ал.1 т.7 от ЗМСМА и във връзка с 

чл.25 ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от Закона за социалните услуги, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, като държавно делегирана 

дейност, считано от 01.01.2021 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Гълъбово да предприеме действия и контрол по реализиране на социалната 

услуга „Асистентска подкрепа”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 134 
 

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

1. Дава съгласие Община Гълъбово да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ - Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1. Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. 

2. Упълномощава Кмета на Община Гълъбово да подпише договор (споразумение) с Управляващия орган на 

програмата и да организира и контролира изпълнението и отчитането на проекта. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 135 
 

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 извънредното Общо 

събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение проф.д-р Стоян 

Киркович АД – Стара Загора, свикано на 10.02.2021 г., като гласува, съобразно интересите на община Гълъбово.  

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

2.1. По т.1 Общински съвет Гълъбово, дава съгласие Общото събрание на акционерите да приеме правила за 

избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството 

2.2. По т.2 Общински съвет Гълъбово, упълномощава своя представител, да гласува ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, относно 

Общото събрание на акционерите да приеме предложената промяна в състава на съвета на директорите, поради 

непредоставена информация, кои ще са новите членове на съвета на директорите. 

2.3. По т.3 Дава съгласие Общото събрание на акционерите да определи тригодишен мандат на новоизбрания 

съвет на директорите. 

2.4. По т.4 Общински съвет Гълъбово, упълномощава своя представител, да гласува ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, относно 

това, Общото събрание на акционерите да приеме възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда 

на чл.56, ал.13 и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 

публичните предприятия” към чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия 

/ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.З и ал.4 от ППЗПП и замяна 

на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП. 

2.5. По т.5 Общински съвет Гълъбово, дава съгласие Общото събрание на акционерите да вземе решение за 

увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 594 581.82 лв., във връзка с предоставени средства от 

Министерство на здравеопазването по договор № РД-12-282/3.12.2018 г. в размер на 277 361.82 лв. за 

„Реконструкция на енергийната система в УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД гр.Стара Загора - котли за 

паропроизводство”, по договор РД-12-227/8.10.2019 г. в размер на 280 000 лв. за ”Реконструкция на енергийната 

система в УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович”АД гр.Стара Загора, в т.ч. и подмяна на радиатори и тръбопроводи-

втори етап”, по договор РД-12-229/17.10.2019 г. в размер на 37 220 лв. за „Закупуване на задължително 

минимално оборудване на хистологична лаборатория“, чрез записване на 59458 броя поименни акции с номинал 

десет лева в полза на държавата. 

2.6. По т.6 Общински съвет Гълъбово, дава съгласие Общото събрание на акционерите да приеме 

предложената промяна в Устава на дружеството, във връзка с решението по т.5 от дневния ред. 


