
 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 67/29.03.2019 ГОДИНА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 580 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от ЗМДТ, чл.26 и чл.28 от ЗНА, Общински 

съвет – Гълъбово, реши: 

Допълва и изменя Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на 

територията на Община Гълъбово, приета с решение № 531/18.12.2018 г. на ОбС -Гълъбово, както следва: 

1. В чл.61 създава нова алинея (5) със следния текст: „Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а 

експресната със 100% увеличение“. 

2. В Преходни и заключителни разпоредби създава нов § 6 със следния текст:  „Измененията и допълненията в 

настоящата Наредба, направени с Решение № ……./........2019 г. влизат в сила от 15.04.2019 г.“ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 581 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община 

Гълъбово за 2019 г., както следва: 

В раздел ХІI. “Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост” се 

създава новa точкa, както следва: 

Точка 3 /нова с реш.№ ……../……….2019 г./ недвижим имот - апартамент, находящ се в гр.Гълъбово, община 

Гълъбово, обл.Стара Загора, кв.„Строител“, бл.39, вх.Г, ет.7, ап.92, със застроена площ от 65,69 кв.м., заедно с 

избено помещение № М-20 с площ от 3,32 кв.м., ведно с идеални 1,022% от общите части на сградата. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 582 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 и чл.5 ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински 

съвет – Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие Община Гълъбово да кандидатства за краткосрочен кредит пред фонд „ФЛАГ” ЕАД, във 

връзка с осигуряване на средства за реализация на 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 техническата и социална 

инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“ 

2. Община Гълъбово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България 

– ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на 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 техническата и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“, 

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 4 „Превенция и управление на 

риска от наводнения и свлачища“, при следните основни параметри: 

» Максимален размер на дълга 840 000 (осемстотин и четиридесет хиляди лева и нула стотинки) 

» Валута на дълга – лева; 

» Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

» Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-4.004-0002-C01 от 13.02.2019 г., от възстановеното ДДС по 

проекта и/или от собствени бюджетни средства 

» Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083% 

» Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на фонд „ФЛАГ” и 

Управляващата банка 

» Начин на обезпечаване на кредита: 
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- Учредяване на залог върху вземанията на Община Гълъбово по Договор за безвъзмездна помощ № 

BG16M1OP002-4.004-0002-C01 от 13.02.2019 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, 

също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметка на Община Гълъбово, по която постъпват средствата по 

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 техническата и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“ по 

договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-4.004-0002-C01 от 13.02.2019 г.; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи 

приходи на Община Гълъбово по чл.45 ал.1 т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и 

бюджетните взаимоотношения на Община Гълъбово по чл.52 ал.1 т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните 

финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Гълъбово да подготви искането за кредит, да го подаде в 

офиса на ФОМСБ – „ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит и договор за залог, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението по т.1 и т.2. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 583 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.42 ал.2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Гълъбово, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

I. Изменя бюджета за 2019 г. на община Гълъбово, както следва: 

1. Завишава приходната част на бюджета за 2019 г. със 796 050,00 лв., като завишението е по следните 

параграфи : 

§ 27-07 „Такса битови отпадъци“ – 181 502,00 лв. 

§ 28-09 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“ – 603 965,00 лв. 

§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ – 10 583,00 лв. 

2. Завишава се разходната част на бюджета – местни дейности със 796 050,00 лв. по дейности и параграфи 

както следва: 

2.1. Завишава се бюджета на Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“, § 43-02 „Субсидии 

за осъществяване на болнична помощ“ със 646 050,00 лв. 

2.2. Завишава се бюджета на Дейност 623 „Чистота“, § 10-20 „ Външни услуги“ със 150 000,00 лв. 

II. Изменя отчитането на изработването на ПУП за обект „Площадка за компостиране на разделно събирани 

биоотпадъци, други биоразградими отпадъци и временно съхранение на подситова фракция и рециклирани 

отпадъци в поземлен имот 53134.220.48, с.Обручище“ – 5 000,00 лв. да стане в § 53-09 „Придобиване на други 

нематериални дълготрайни активи“, т.е. било в дейност 623 „Чистота“, § 52-06 – 5 000,00 лв., става дейност 623 

„Чистота“, § 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ – 5 000,00 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 584 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.42 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Гълъбово, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

І. Приема изменение на поименния списък на капиталовите разходи на обекти финансирани от собствени 

средства за 2019 г., както следва: 

1. Раздел ОР на ДМА, създава се нов обект: 

1.1. Функция „Жилищно строителство и БКС“ 

1.1.1. ОР на складови и битови помещения в ПИ 664, УПИ ІІ, кв.118, гр.Гълъбово – 32 000 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 585 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.7 ал.2 от ЗБППМН,  Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни /МКБППМН/ за 2018 г. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 586 
 

На основание чл.21 ал.1 т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 40 и чл.41 от Наредба за условията и реда, при които община  

Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични  търговски дружества и върху 

общинската част от капитала на търговските дружества, в които е съдружник или акционер, Общински съвет – 

Гълъбово, реши: 

Определя Димитър Петров Василев – Зам.Кмет на Община Гълъбово – да участва в извънредно общото 

събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф.д-р Стоян 

Киркович“ АД – Стара Загора, на 09.04.2019 г., като гласува, съобразно интересите на община Гълъбово. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 587 
 

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.113 и сл. до чл.119 ал.1 и ал.2 от Търговския закон, 

чл.40 и чл.41 от Наредбата за условията и реда, при които Община Гълъбово упражнява правата си на собственик 

в общинските еднолични търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества, в 

които е съдружник или акционер, Общински съвет - Гълъбово, реши: 

І. Дава съгласие за създаване на Дружество с ограничена отговорност с наименование „Енерджи Гълъбово“.  

Дружеството следва да има капитал в размер на 1000 лева, като той е разделен на 100 дяла от по 10 лева всеки, 

при дялово участие за съучредителите, както следва: 50 /петдесет/ дяла за Община Гълъбово, ЕИК 000817696 и 50 

/петдесет/ дяла за „Виста Натура“ ООД гр.София с ЕИК 205518955.  

ІІ. Избира Дарин Кунев Михалев да представлява Община Гълъбово в Общо събрание на „Енерджи Гълъбово“ 

ООД. Представителят да извършва всички необходими действия при спазване изискванията на Наредбата за 

условията и реда, при които Община Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични 

търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които е съдружник или 

акционер. Горепосоченото лице следва да информира и да поиска предварително писмено съгласие на Общински 

съвет – Гълъбово по следните въпроси: 

1. Изменение и допълнение на дружествения договор; 

2. Приемане или изключване на съдружник, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или 

на друг съдружник; 

3. Намаляване или увеличаване на капитала на дружеството; 

4. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; 

5. Решения за допълнителни парични вноски; 

6. Решения за участие в други дружества; 

7. Преобразуване и прекратяване на дружеството; 

8. При избор на управител/ли на дружеството. 

III. Приема учредителен акт - проект на Дружествен договор. 

IV. Възлага на кмета на Община Гълъбово да извърши всички необходими действия по изпълнение на 

настоящото решение. 

 


