
                                 
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 25.02.2022 г. (петък) 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.№ 19/08.02.2022 г. 

Относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Гълъбово за 

мандат 2019 – 2023 г. 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

2. Предложение с вх.№ 4/14.01.2022 г. 

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост на община Гълъбово за 2022 г. 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

3. Предложение с вх.№ 13/04.02.2022 г. 

Относно: Допълнение на План за действие за общинските концесии на Община Гълъбово за 

периода 2021 – 2027 г. 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

4. Предложение с вх.№ 27/21.02.2022 г. 

Относно: Оптимизация на персонала в дейност „Общинска администрация“ и дейност 

„Детски градини“ – държавно делегирани дейности 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

5. Предложение с вх.№ 25/15.02.2022 г. 

Относно: Приемане на доклади за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол и въпросници за самооценка на системите за финансово управление и контрол на 

търговските дружества с над 50% общинско участие в капитала, вкл.и лечебните заведения за 

2021 г. 

Предлага: Светла Боянчева 

Председател на ОбС - Гълъбово 

6. Предложение с вх.№ 5/14.01.2022 г. 

Относно: Промяна собствеността на имот – ПОС в ЧОС 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

7. Предложение с вх.№ 12/02.02.2022 г. 

Относно: Разходване на част от натрупаните финансови средства от банковата сметка по 

чл.22 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията, изисквани при депонирани на отпадъците  

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

 



 

8. Предложение с вх.№ 18/07.02.2022 г. 

Относно: Приемане и одобрение на Инвестиции на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на Община Гълъбово 

9. Предложение с вх.№ 20/08.02.2022 г. 

Относно: Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за линеен обект на техническата 

инфраструктура извън урбанизираните територии „Кабелни линии 20 кV. за присъединяване на 

нов трафопост тип БКТП 1х800 кVа в имот 53134.514.255 по КК на с.Обручище към ел.мрежата и 

кабели ниско напрежение към съществуващи клиенти“. 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на Община Гълъбово 

10. Предложение с вх.№ 6/14.01.2022 г. 

Относно: Отдаване под наем на част от имот – ЧОС  

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

11. Предложение с вх.№ 11/27.01.2022 г. 

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

отдаване под наем на помещение – ЧОС  

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

12. Предложение с вх.№ 7/17.01.2022 г. 

Относно: Продажба на вещ – ЧОС по реда на ЗОС 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

13. Предложение с вх.№ 26/16.02.2022 г. 

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

Общински поземлен фонд 

Предлага: Гюлджан Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

 

14. Изказвания и питания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

Председател на ОбС-Гълъбово 
 

21.02.2022 г.  


