
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 4/05.12.2019 ГОДИНА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 21 
 

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

1. Дава съгласие Община Гълъбово да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, 

предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по ДЕЛО С-145/14“ по приоритетна ос 2 на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.” с проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни 

/битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ № 000373 в землището на гр.Гълъбово“. 

2. Декларира, че дейностите, включени в проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни 

/битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ № 000373 в землището на гр.Гълъбово“ съответстват на 

Плана за развитие на община Гълъбово 2014 – 2020 г., а именно:  

Стратегическа цел 2: Подобряване на жизнената среда (чрез възстановяване и развитие на инфраструктурата, 

устойчиво развитие на селищната мрежа и опазване на околната среда) и качеството на живот. 

Приоритет 2.4.: Опазване на околната среда. 

Мярка 2.4.3.: Подобряване управлението на битовите и строителни отпадъци чрез предотвратяване или 

ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

3. Дава съгласие Биологичната рекултивация на депото, предмет на  процедура по нарушение на правото на 

ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14, да бъде 

завършена след изпълнението на техническата рекултивация, с осигурени средства от община Гълъбово, извън 

предоставените средства по процедура BG16M1OP002-2.010, в срок до 5 години след окончателното плащане по 

проектното предложение по процедура BG16M1OP002-2.010, като могат да бъдат използвани средствата за 

обезпечение по чл.60 от ЗУО. 

4. Дава съгласие да бъдат осигурени необходимите финансови ресурси за покриване на: 

-  първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-

2020 г.; 

- на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. 

собствения принос; 

- на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. 

5. Задължава Община Гълъбово да спазва законодателството в областта държавните помощи при сключване 

на договор за предоставяне на финансова помощ. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 22 
 

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 2019 г. на община Гълъбово, както следва: 

1. Завишава приходната част на бюджета за 2019 г., като завишението е в Дейност 322 „Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии“, бюджета на разпоредителя СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово – 6 977.00 

лв., като завишаването е по параграф §45-01 „Текущи помощи и дарения от страната“ с 977.00 лв. и по §36-19 

„Други неданъчни приходи“ с 6 000.00 лв. 

2. Завишава разходната част на бюджета за 2019 г., като завишението е по Дейност 322 „Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии“, бюджета на разпоредителя с бюджет СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово, 

в т.ч. по §10-15 „Материали“ – 6 977.00 лв. 


