
                                 
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 от ЗМСМА  
 

СВИКВАМ 
 

заседание на Общински съвет - Гълъбово, 

на 27.02.2019 г. (сряда) 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.№ 49/11.02.2019 г. 

Относно: Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи 

и на разходите за местни дейности за периода 2020 – 2022 г. 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

2. Предложение с вх.№ 34/04.02.2019 г. 

Относно: Приемане на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Гълъбово 2019 – 2023 г. 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

3. Предложение с вх.№ 57/18.02.2019 г. 

Относно: Допълнение и изменение в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост на община Гълъбово за 2019 г. 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

4. Предложение с вх.№ 63/19.02.2019 г. 

Относно: Допълване на План за действие на общинските концесии 2018 – 20120 г. 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

5. Предложение с вх.№ 54/18.02.2019 г. 

Относно: Отчет за 2018 г. за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към 

Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените 

норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово с период на действие 2014 

– 2018 г. 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово  

6. Предложение с вх.№ 38/07.02.2019 г. 

Относно: Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за 

закрила на детето за 2018 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

7. Предложение с вх.№ 39/07.02.2019 г. 

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Гълъбово за 2019 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на Община Гълъбово  

8. Предложение с вх.№ 40/07.02.2019 г. 

Относно: Отчет на Общински план за младежта за 2018 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 



 

9. Предложение с вх.№ 41/07.02.2019 г. 

Относно: Приемане на Общински план за младежта за 2019 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

10. Предложение с вх.№ 43/08.02.2019 г. 

Относно: Приемане на информация за състоянието на спорта и туризма в община Гълъбово 

за 2018 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

11. Предложение с вх.№ 44/08.02.2019 г. 

Относно: Утвърждаване на Общински спортен календар за 2019 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на Община Гълъбово 

12. Предложение с вх.№ 56/18.02.2019 г. 

Относно: Продажба на придаваемо дворно място – ЧОС  

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбов  

13. Предложение с вх.№ 62/19.02.2019 г. 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имоти ПОС и ЧОС на 

юридическо лице на бюджетна издръжка 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

14. Предложение с вх.№ 64/19.02.2019 г. 

Относно: Откриване на процедура по предоставяне на концесии за ползване по реда на 

Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово  

15. Предложение с вх.№ 55/18.02.2019 г. 

Относно: Определяне на условията и реда за ползване на пасища, мери и ливади от 

Общински поземлен фонд 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

16. Предложение с вх.№ 58/19.02.2019 г. 

Относно: Издаване на Запис на заповед от Община Гълъбово в полза на ДФ „Земеделие“, 

обезпечаващо авансово плащане за 2019 г. по одобрено заявление на Сдружение „Местна 

инициативна група Гълъбово – Опан“ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операциите 

в рамките на стратегии за водено от обществото местно развитие“ 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

17. Предложение с вх.№ 59/19.02.2019 г. 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Гълъбово в полза на Министерство на 

околната среда и водите, с адрес: гр.София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 22, Главна дирекция 

„Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG16M1OP002-4.004-0002-

С01 от 13.02.2019г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от 

наводнения“ по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ 

за проект „Възстановяване и укрепване на стената на яз."Хайдушко кладенче" и съоръженията 

към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното 

техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, 

както и повишаване защитата на населението от наводнения”, ИСУН № BG16M1OP002-4.004-

0002, сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 



 

 

18. Предложение с вх.№ 48/11.02.2019 г. 

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Гълъбово и 

на кметовете на населените места на територията на общината 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

19. Предложение с вх.№ 28/30.01.2019 г. 

Относно: Даване на  съгласие за предоставяне на право на специално ползване по Закона за 

пътищата на елементи и/или съоръжения на физическата инфраструктура и право на 

преминаване с цел изграждане, поддържане и експлоатация на подземни електронни 

съобщителни линии 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово  

20. Предложение с вх.№ 60/19.02.2019 г. 

Относно: Даване на  съгласие за предоставяне на право на специално ползване по Закона за 

пътищата на елементи и/или съоръжения на физическата инфраструктура и право на 

преминаване с цел изграждане, поддържане и експлоатация на подземни електронни 

съобщителни линии между селата Искрица и Мъдрец 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

21. Предложение с вх.№ 61/19.02.2019 г. 

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация по обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр.Стара 

Загора на 05.03.2019 г. 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

 

22. Изказвания и питания 

 

 

 

 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

Председател на ОбС-Гълъбово 
 

21.02.2019 г.  


