
                                 
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 29.09.2021 г. (сряда)  

от 10.00 часа в зала № 1 на Общинска администрация, при следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 
 

1. Предложение с вх.№ 195/31.08.2021 г. 

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2021 г.  

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

2. Предложение с вх.№ 198/07.09.2021 г. 

Относно: Информация за окончателен одитен доклад № 0400304321 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

3. Предложение с вх.№ 200/14.09.2021 г. 

Относно: Изготвяне на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Гълъбово за периода 2021 – 2024 г.“ 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

4. Предложение с вх.№ 202/14.09.2021 г. 

Относно: Приемане на актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2022 – 2024 г. 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

5. Предложение с вх.№ 209/15.09.2021 г. 

Относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост на община Гълъбово за 2021 г. 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

6. Предложение с вх.№ 196/31.08.2021 г. 

Относно: Отпускане на безлихвен заем от Централния бюджет поради затруднено финансово 

състояние, съгласно чл.103 ал.1 от ЗПФ  

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

7. Предложение с вх.№ 203/14.09.2021 г. 

Относно: Актуализация на бюджета за 2021 г. на Община Гълъбово 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

8. Предложение с вх.№ 218/24.09.2021 г. 

Относно: Актуализация на бюджета за 2021 г. на Община Гълъбово 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

9. Предложение с вх.№ 204/14.09.2021 г. 

Относно: Актуализация на бюджета във връзка с извършване на трансфер за Оперативна 

програма „Околна среда”, дог.№ BG16M1OP002-4.004-0002-C01 от 13.02.2019 г. 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 



10. Предложение с вх.№ 217/20.09.2021 г. 

Относно: Увеличаване на числеността на  персонала в дейност „Други дейности по 

образование и детски градини“ и на делегираната от държавата дейност „Здравни кабинети в 

училища и детски градини“ 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

11. Предложение с вх.№ 199/09.09.2021 г. 

Относно: Приемане на ГФО и баланс на „РА - Гълъбови вести“ ЕООД, гр.Гълъбово за 2020 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

12. Предложение с вх.№ 215/20.09.2021 г. 

Относно: Приемане на ГФО и баланс на „Медицински център І“ ЕООД, гр.Гълъбово за 2020 г. 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

13. Предложение с вх.№ 216/20.09.2021 г. 

Относно: Приемане на ГФО и баланс на „МБАЛ“ ЕАД, гр.Гълъбово за 2020 г. 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

14. Предложение с вх.№ 208/14.09.2021 г. 

Относно: Продължаване срока на действие на издадено Разрешително за водовземане от 

подземни води за питейно-битово водоснабдяване на с.Мъдрец и с.Главан, общ.Гълъбово чрез 

съществуващо водовземно съоръжение 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

15. Предложение с вх.№ 206/14.09.2021 г. 

Относно: Откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от 

ОПФ по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

16. Предложение с вх.№ 205/14.09.2021 г. 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка  на оферти за 

отдаване под наем на част от имот – ПОС за осъществяване на търговска дейност в сградата на 

МБАЛ гр.Гълъбово 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

17. Предложение с вх.№ 207/14.09.2021 г. 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка  на оферти за 

отдаване под наем на част от имот – ЧОС 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

18. Предложение с вх.№ 210/15.09.2021 г. 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка  на оферти за 

отдаване под наем на празнo място – ПОС за поставяне на преместваемо съоръжение 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

19. Предложение с вх.№ 211/15.09.2021 г. 

Относно: Продажба на вещ – ЧОС по реда на ЗОС 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

20. Изказвания и питания. 
 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

Председател на ОбС-Гълъбово 
24.09.2021 г.  
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