
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 13/30.07.2020 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 92 
 

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

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Гълъбово по Целева програма за подпомагане образователния 

процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип 

и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас. 

2. Възлага на Кмета на Община Гълъбово да предприеме необходимите действия за изпълнение на т.1 от 

настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 93 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА и Постановление № 215/05.10.2018 г. на Министерски съвет, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие за кандидатстване за отпускане на безлихвен заем от Централния бюджет за окончателно 

плащане на разходите в размер до 823 761,32 лв. по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр.Гълъбово, 

община Гълъбово“ по договор № 24/07/2/0/00386 от 23.03.2018 г. на община Гълъбово и ДФЗ. 

2. Упълномощава кмета на община Гълъбово да подпише и подаде заявка за безлихвен заем и заявка за 

окончателно плащане по договор № 24/07/2/0/00386 от 23.03.2018 г. на община Гълъбово и ДФЗ по проект 

„Рехабилитация на улична мрежа в гр.Гълъбово, община Гълъбово“. 

3. Отпуща заем от бюджета на община Гълъбово към сметка за Европейски средства – ДФЗ в размер до 

10 000,00 лв.  

Р Е Ш Е Н И Е  № 94 
 

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 ред, при 

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

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

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

2019 г. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 95 
 

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 ред, при 

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

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

Приема Годишен Финансов отчет и баланса на „Медицински център І“ ЕООД, гр.Гълъбово за 2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 96 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 т.6 от Наредбата за условията и ред, при 

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

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

Приема Годишен Финансов отчет и баланса на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕАД, 

гр.Гълъбово за 2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 97 
 

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 ал.1 от Постановление № 128 

на Министерски съвет от 29.06.2017 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за 

разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от 

средищните училища, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Определя за учебната 2020/2021 г. следните общински училища за средищни: 

1.1. СУ „Васил Левски” гр.Гълъбово 

1.2. I ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово 

1.3. II ОУ „Христо Ботев” гр.Гълъбово 

2. Възлага на Кмета на община Гълъбово да предприеме необходимите действия за включване на 

горепосочените училища в Списъка на средищните училища в Република България. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 98 
 

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

Приема информация за състоянието на училищното и предучилищно образование в общината за учебната 

2019/2020 година и готовността на учебните заведения за началото на 2020/2021 учебна година. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 99 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.7 от ЗОС; чл.26, чл.77 и чл.78. ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от 

Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, Общински съвет 

- Гълъбово, Общински съвет - Гълъбово, реши:  

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за поставяне 

на кафе-автомат и автомат за напитки и закуски, а именно:          

1. Част от помещение – публична общинска собственост, представляващо офис-кафе, находящо се на партерен 

етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гълъбово, построена в УПИ I 703, 2110, кв.155 по плана на 

гр.Гълъбово, предназначено за поставяне на кафе-автомат, с разгъната площ от 0,45 кв.м. и автомат за закуски, с 

разгъната площ от 0,75 кв.м., за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 12,00 лв. /дванадесет 

лева/.  

II. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец 

на каса – наеми в Общинска администрация гр.Гълъбово или по сметка на Община Гълъбово след издадена 

фактура. 

ІІІ. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта. 

ІV. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 27.08.2020 г. от 10.30 часа. Повторен 

търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 03.09.2020 г. от 10.30 часа. 

V. Тръжната документация да се получава в деловодството – партерен етаж на Общинска администрация 

гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса - наеми на партера на 

Общината. 

VІ. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 26.08.2020 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

02.09.2020 г. 

VІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 26.08.2020 

г.  за повторната дата – до 16.30 часа на 02.09.2020 г. 

VІІІ. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта 

/приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 100 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.7 от ЗОС; чл.26, чл.77 и чл.78 ал.1 от НРПУРОИ, чл.15 от 

Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, Общински съвет 

- Гълъбово, реши: 

І. Открива публичен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ: 

метален павилион /бивш тото пункт/, находящ се  в част от УПИ IV /четвърти/ „за културен дом, магазини, 

сладкарница, ресторант, фурна, трафопост, озеленяване“, кв.56 /петдесет и шести/ по плана на с.Медникарово, 

общ.Гълъбово, област Стара Загора, с площ от 14,19 /четиринадесет цяло и деветнадесет/ кв.м., който ще се 

използва за магазин за хранителни стоки, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 22,70 

лв./двадесет и два лева и седемдесет стотинки/ без  ДДС. 

ІІ. Определя вида на търга – с оценка на оферти.  

ІІІ. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец 

на каса-наеми в Общинска администрация гр.Гълъбово или по сметка на Община Гълъбово след издадена 

фактура. 

ІV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 27.08.2020 г. от 11.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.79, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 03.09.2020 г. от 11.30 часа. 

VІ. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. 

Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса-наеми на партера на Общината. 

VІІ. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 26.08.2020 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

02.09.2020 г. 

VІІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 26.08.2020 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 02.09.2020 г. 

ІХ. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта 

/приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/. 

 


