
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 27/25.03.2021 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 157 
 

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

1. Дава съгласие община Гълъбово да кандидатства за финансова помощ пред Фонд „Социална закрила“ при 

МТСП за делегираната от държавата дейност ДСХ, с проект „Подобряване на материалната база на ДСХ 

гр.Гълъбово – потребност и възможност” и съфинансира със собствени средства от общата стойност на бюджета 

на проекта 51 137.47 лв. с ДДС, сума в размер на 12,00% или 6 136.50 лв.с ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на община Гълъбово да подпише всички документи свързани с проекта и договора за 

финансиране с Фонд „Социална закрила“ при одобрение  на проектното предложение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 158 
 

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 2021 г., както следва: 

I. Допълва раздел ІІ.„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем и за безвъзмездно ползване или безвъзмездно управление“, както следва: 

1. Подраздел 2.1. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем за осъществяване на търговска дейност“, като се създават следните точки: 

Точка 1 /нова/ Офис № 3, находящ се на етаж 2 на сграда /Търговски център – корпус „В“/, построена в УПИ 

IV, кв.153, по плана на гр.Гълъбово, с площ от 20,83 кв.м. 

Точка 2 /нова/ Офис № 4, находящ се на етаж 2 на сграда /Търговски център – корпус „В“/, построена в УПИ 

IV, кв.153, по плана на гр.Гълъбово, с площ от 20,83 кв.м. 

2. Подраздел 2.2. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем за поставяне на кафе-автомати“, като се създават нови точки както следва: 

Точка 16 /нова/ Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат и вендинг машина за напитки и закуски, 

находящо се в част от УПИ IV, кв.59, по плана на гр.Гълъбово, с площ от 2 /два/ кв.м. 

Точка 17 /нова/ Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в УПИ I 1528, кв.88, по 

плана на с.Обручище, с площ от 1/един/ кв.м. 

Точка 18 /нова/ Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в ПИ 700, кв.75, по плана 

на с.Обручище, с площ от 1 /един/ кв.м. 

Точка 19 /нова/ Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се на улица с о.т. 236-238, 

кв.154, по плана на гр.Гълъбово, с площ от 1 /един/ кв.м. 

Точка 20 /нова/ Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се на улица с о.т. 1016-1032, 

кв.154, по плана на гр.Гълъбово, с площ от 1 /един/ кв.м.  

II. Изменя и допълва Раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за 

продажба“, както следва: 

1. В т.9. вместо „едноетажна масивна сграда с площ от 140 кв.м.“ да се чете „едноетажна масивна сграда с 

площ от 239 кв.м.“ 

2. т.10 /нова/ ПИ с идентификатор 14951.7.1047, находящ се в землището на с.Главан, с площ от 1548 кв.м, 

НТП – нива; стар номер 000760  

3. т.11 /нова/ ПИ с идентификатор 14951.7.1048, находящ се в землището на с.Главан, с площ от 767 кв.м, НТП 

– нива; стар номер 000761 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 159 
 

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.27 ал.1 и ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Отчет за 2020 година за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие - Мерки и проекти за 

подобряване на КАВ по отношение на ФПЧ10 и SО2 на територията на община Гълъбово, които следва да се 

приложат към Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община 

Гълъбово, разработена за замърсителите: фини прахови частици (ФПЧ10 ) и серен диоксид (SO2) 2019 – 2023 г. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 160 
 

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.21 ал.1 т.12, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.196, ал.3 от ЗПУО, Общински съвет-

Гълъбово, реши: 

Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Гълъбово 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 161 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 162 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 ал.1 

от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Гълъбово за 2021 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 163 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Отчет на Общински план за младежта за 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 164 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 ал.3 и чл.16 ал.2 и ал.3 от Закона за 

младежта, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Общински план за младежта за 2021 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 165 
 

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

Приема информация за състоянието на спорта и туризма в община Гълъбово за 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 166 
 

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

Утвърждава Общински спортен календар за 2021 г. с набелязаните спортни и туристически дейности и 

мероприятия 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 167 
 

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 на неудовлетворени вземания на 

„Благоустройство и чистота“ ЕООД, гр. Гълъбово в размер на 412 319.36 лв. 

2. Възлага на кмета на община Гълъбово да предприеме последващи действия по изпълнение на настоящото 

решение на Общински съвет. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 168 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие да се отпусне безлихвен заем от бюджета на община Гълъбово на читалище „Г.С.Раковски -

1921 г.“ с.Главан в размер до 10 000 лв. и на читалище „Христо Ботев -1907 г.“ с.Мъдрец до 8 000лв., за изплащане 

на разходи по проекти, финансирани от МИГ „Гълъбово-Опан“, със срок за възстановяване до 10 дни от датата на 

постъпване на средствата, след верифициране на разходите по проектите. 

2. Упълномощава кмета на община Гълъбово да подпише договори за безлихвен заем с читалищата и други 

документи свързани с това. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 169 
 

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, находящо се върху част от улица с о.т. 493 – 

458, по плана на гр.Гълъбово, с площ от 1 кв.м., за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 

от 7,00 лв. /седем лева/; 

Обект № 2: Празно общинско място за поставяне на автомат за напитки и закуски, находящо се в 

североизточната част на етаж I /първи/ в сградата на МБАЛ гр.Гълъбово, построена в УПИ I, кв.111, с площ от 1 

кв.м., за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 7,00 лв. /седем лева/; 

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

с о.т.54 – 65, по плана на с.Мъдрец, общ.Гълъбово, 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 върху улица 

с о.т. 304 - 305, кв.8 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, находящо се върху улица с о.т.179а - 179, 

кв.118 по плана на гр.Гълъбово, с площ от 1 кв.м., за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 

от 7,00 лв. /седем лева/; 

Обект № 6: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се на улица с о.т. 236-238, кв.154, 

по плана на гр.Гълъбово, с площ от 1 /един/ кв.м., за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 

от 10,00 /десет лева/; 

Обект № 7: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат и вендинг машина за напитки и закуски, 

находящо се в част от УПИ IV, кв.59, по плана на гр.Гълъбово, с площ от 2 /два/ кв.м., за срок от 5 /пет/ години с 

начална тръжна месечна наемна цена от 14,00 лв. /четиринадесет 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 28.04.2021 г. от 10.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 05.05.2021 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 27.04.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

29.04.2021 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 27.04.2021 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 29.04.2021 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  № 170 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № РД50-136 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“, сключен между ръководител на ОУ на ПРСР 2014-2020 г. и СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ със 

седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, бул.“Република“ № 47, ЕИК по БУЛСТАТ 176131964, 

идентификационен номер по ДДС № ----, представляван от Пламен Ганчев Бараков, Общински съвет – Гълъбово, 

реши: 

1. Упълномощава Кмета на община Гълъбово да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на  133 305,69 лв. (сто тридесет и три хиляди триста 

и пет лева и шестдесет и девет стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по 

договор за предоставяне на финансова помощ № РД50-136/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“, сключен между СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ и УО на ПРСР 2014-2020 г. за периода на годишния 

бюджет за 2021 г., със срок на предявяване на плащането на Запис на заповед, удължен с 6 месеца. 

2. Възлага на Кмета на община Гълъбово да подготви необходимите документи за получаване на авансовото 

плащане по договор/споразумение № РД50-136 от 21.10.2016 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“. 


