
                                 
6280 Гълъбово, кв.”Съединение”, бул.”Република” № 48, 0418/6-89-37;  0418/6-40-80   

 

П О К А Н А  
 

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА  
 

 

СВИКВАМ 
 

заседание на Общински съвет - Гълъбово, 

на 26.11.2019 г. (вторник) от 10.00 часа 

в зала № 1 на Общински съвет, при следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 
 

1. Предложение с вх.№ 318/19.11.2019 г. 

Относно: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово, приета с решение на ОбС – Гълъбово № 

531/18.12.2018 г., изм.и доп.с реш.№ 580/29.03.2019 г. 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

2. Предложение с вх.№ 324/19.11.2019 г. 

Относно: Актуализация на бюджета за 2019 г. на община Гълъбово 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

3. Предложение с вх.№ 325/19.11.2019 г. 

Относно: Актуализиране годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

4. Предложение с вх.№ 320/19.11.2019 г. 

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кметове на села и 

кмет на община Гълъбово 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

5. Предложение с вх.№ 333/21.11.2019 г. 

Относно: Определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет - Гълъбово 

Предлага: Теньо Тенев 

Председател ПК по БФИ  

към ОбС – Гълъбово 

6. Предложение с вх.№ 319/19.11.2019 г. 

Относно: Изменение броя на кметските наместничества в община Гълъбово 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

7. Предложение с вх.№ 327/21.11.2019 г. 

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за 

застрояване на имоти с идентификатор 53134.220.48 в землището на с.Обручище с цел промяна на 

предназначението на земеделската земя и отреждане на терена за „Площадка за компостиране на разделно 

събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци“ 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

8. Предложение с вх.№ 328/21.11.2019 г. 

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – парцерален план и даване на предварително съгласие 

за прокарване на трасе на обект на техническата инфраструктура „Довеждащ водопровод и сградно 

водопроводно отконение към ПИ 47603.11.72 по КК на с.Медникарово“ 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 



9. Предложение с вх.№ 329/21.11.2019 г. 

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен 

план за обект на техническата инфраструктура „Електрификация на 83-та ЖП линия Симионовград – 

Нова Загора. Кабелиране на действаща въздушна линия на ел.провод „Люляк“ при км.18+529“ 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

10. Предложение с вх.№ 330/21.11.2019 г. 

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен 

план за обект на техническата инфраструктура „Електрификация на 83-та ЖП линия Симионовград – 

Нова Загора. Кабелиране на действаща въздушна линия на ел.провод „Априлов“ при км.18+499.18“ 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

11. Предложение с вх.№ 331/21.11.2019 г. 

Относно: Одобряване на проект на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура 

извън урбанизираната територия „Оптично трасе с.Мъдрец – с.Искрица“, с трасе и сервитути през имоти в 

землищата на с.Мъдрец и с.Искрица 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

12. Предложение с вх.№ 332/21.11.2019 г. 

Относно: Одобряване на проект на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура 

извън урбанизираната територия „Оптично трасе с.Главан – с.Мъдрец“, с трасе и сервитути през имоти в 

землищата на с.Главан и с.Мъдрец 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

13. Предложение с вх.№ 338/21.11.2019 г. 

Относно: Определяне на представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ 

Предлага: Светла Боянчева 

Председател на ОбС – Гълъбово 

14. Предложение с вх.№ 339/21.11.2019 г. 

Относно: Определяне на представител на Общинския съвет в Общото събрание на Регионална 

асоциация на общините /РАО/ „Тракия“ 

Предлага: Светла Боянчева 

Председател на ОбС – Гълъбово 

15. Предложение с вх.№ 321/19.11.2019 г. 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на Община Гълъбово 

16. Предложение с вх.№ 326/21.11.2019 г. 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ 

Предлага: Димитър Василев 

Кмет на Община Гълъбово 

 

17. Изказвания и питания. 

 

 

 

 

 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

Председател на ОбС-Гълъбово 

 

21.11.2019 г.  


