
 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 63/24.01.2019 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 545 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от ЗМСМА, чл.68“а“, ал.4 от ЗСВ, Общински съвет – 

Гълъбово, реши: 

1. Определя за мандат 2019 г.-2023 г. кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд 

Стара Загора и предлага на Общото събрание на Апелативен съд гр.Пловдив да ги избере за 

такива, съгласно приложения списък, неразделна част от настоящото решение. 

2. Допълва за мандат 2017 г.-2021 г. кандидати за съдебни заседатели към Районен съд 

Гълъбово и предлага на Общото събрание на Окръжен съд гр.Стара Загора да ги избере за 

такива, съгласно приложения списък, неразделна част от настоящото решение. 

3. Възлага на Председателя на ОбС – Гълъбово да предприеме действия да изпрати списъка 

на кандидатите и всички други необходими документи съответно до Председателя на 

Апелативен съд – Пловдив /за кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – Стара 

Загора/ и до Председателя на Окръжен съд – Стара Загора /за кандидатите за съдебни 

заседатели в Районен съд – Гълъбово/. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 546 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 ал.7 и чл.9а, ал.5 от 

ЗМДТ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Одобрява четиристранното споразумение и погасителен план /Приложение № 3/, 

неразделна част от настоящото Решение, за погасяване до 30.06.2019 г. на публични 

задължения за периода 2008 г. – 2010 г. в размер на 785 466,89 лв. /седемстотин осемдесет и 

пет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и осемдесет и девет стотинки/ в това число 

181 502,91 лв. /сто осемдесет и една хиляди петстотин и два лева и деветдесет и една стотинки/ 

главница ТБО и 548 606,78 лв. /петстотин четиридесет и осем хиляди шестстотин и шест лева и 

седемдесет и осем стотинки/ лихви ТБО и 55 357,20 лв. /петдесет и пет хиляди триста петдесет 

и седем лева и двадесет стотинки/ данък недвижими имоти на „Брикел“ ЕАД гр.Гълъбово и 

възстановяване на 10 583,60 лв. /десет хиляди петстотин осемдесет и три лева и шестдесет 

стотинки/ - адвокатско възнаграждение. 

2. Възлага на Кмета на община Гълъбово да предприеме необходимите действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

 
 


