
 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 73/06.06.2019 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 624 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

24/07/2/0/00369 от 03.01.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за проект „Ремонт и реконструкция на СУ „Васил 

Левски“ гр.Гълъбово“, сключен между община Гълъбово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, седалище и 

адрес на управление гр.София, бул.„Цар Борис ІІІ“ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 

номер по ДДС № BG 121100421, представлявано от Изпълнителния директор – Живко Тодоров Живков, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Упълномощава кмета на община Гълъбово да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 186 554.69 лв. /сто осемдесет и шест хиляди 

петстотин петдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки/ за обезпечаване на 100% от заявения размер за 

финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № 24/07/2/0/00369 от 03.01.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Ремонт и реконструкция на СУ 

„Васил Левски“ гр.Гълъбово, сключен между община Гълъбово и ДФ „Земеделие“. 

2. Възлага на кмета на община Гълъбово да подготви необходимите документи за получаване на ДДС по 

авансово плащане по договор № 24/07/2/0/00369 от 03.01.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 625 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 т.3 от Наредбата за условията и реда, при 

които община Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, в 

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

Приема Годишен финансов отчет и баланса на „Рекламна агенция – Гълъбови вести“ ЕООД, гр.Гълъбово за 

2018 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 626 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие за сключване на Споразумение между „БРИКЕЛ“ ЕАД, регистрирано в Търговски регистър с 

ЕИК 123526494 и Община Гълъбово. 

2. Възлага на кмета на Община Гълъбово да подготви и сключи с „БРИКЕЛ“ ЕАД, регистрирано в Търговски 

регистър с ЕИК 123526494 Договор за доставка на суровини с код 19 12 12 и/или код 19 12 10. 

3. Приема проект на Споразумение, неразделна част от настоящото решение 

 

 


