
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 16/30.09.2020 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 103 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.53 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: 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз с код 42 и 98 и на 

сметки с код 33, 96 и 97 на Община Гълъбово към 30.06.2020 г. 

2. Приема основните показатели по чл.14 от Закона за публичните финанси – приходи, помощи и дарения, 

разходи, бюджетни взаимоотношения, бюджетно салдо и финансиране на бюджетното салдо към 30.06.2020 г., 

съгл. Приложение 1. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 104 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема актуализираната тригодишна бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите 

за местни дейности за периода 2021-2023 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 105 
 

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

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

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

1. Одобрява индикативен годишен разчет за 2020 г. по ОП „Околна среда” 2014 – 2020 г., проект  

"Закриване и рекултивация на общ.депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци в гр.Гълъбово“, съгласно 

Приложение № 1. 

2. Одобрява актуализирани годишни разчети за 2020 г. по Програма за развитие на селските райони по 

проекти „Ремонт и реконструкция на СУ  „Васил Левски“ в гр. Гълъбово“, „Ремонт на улична мрежа 

гр.Гълъбово“ и „Реконструкция и рехабилитация на общински път СЗ R2040, участък от км 0+000 до км 2+200 

с.Великово и общински път СЗ R1042 гр.Гълъбово - с.Априлово“, съгласно Приложение № 1. 

3. Одобрява актуализиран индикативен разчет за капиталовите разходи за 2020 г., предвидени за финансиране 

със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях 

национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 2. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 106 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.42 ал.2 от ЗОС, чл.4 ал.3 от Наредбата за 

условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Определя вида, броя и местонахождението на жилищата по групи, както следва:  

І. Резервни жилища – 2 бр. 

1. Апартамент № 46 /четиридесет и шест/, находящ се в бл.41, вх.А, ет.8 

2. Апартамент № 48 /четиридесет и осем/, находящ се в бл.41, вх.А, ет.8 

II. Ведомствени жилища – 2 бр. 

1. Апартамент № 56 /петдесет и шест/, находящ се в бл.41, вх.А, ет.10  

2. Апартамент № 58 /петдесет и осем/, находящ се в бл.41, вх.А, ет.10  

III. Жилища за настаняване под наем – 35 бр. 

1. Апартамент № 14 /четиринадесет/, находящ се в бл.9, вх.А, ет.5 

2. Апартамент № 58 /петдесет и осем/, находящ се в бл.21, ет.12 

3. Апартамент № 5 /пет/, находящ се в бл.35, вх.Б, ет.2 

4. Апартамент № 11 /единадесет/, находящ се в бл.35, вх.А, ет.3 

5. Апартамент № 9 /девет/, находящ се в бл.35, вх.Б, ет.3 

6. Апартамент № 1 /едно/, находящ се в бл.36, вх.А, ет.1 

7. Апартамент № 5 /пет/, находящ се в бл.36, вх.А, ет.2 

8. Апартамент № 6 /шест/, находящ се в бл.36, вх.А ет.2 

9. Апартамент № 9 /девет/, находящ се в бл.36, вх.А, ет.3 
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10. Апартамент № 11 /единадесет/, находящ се в бл.36, вх.А, ет.3 

11. Апартамент № 23 /двадесет и три/, находящ се в бл.38, вх.А, ет.8 

12. Апартамент № 94 /деветдесет и четири/, находящ се в бл.38, вх.Г, ет.8 

13. Апартамент № 11 /единадесет/, находящ се в бл.39, вх.А, ет.4 

14. Апартамент № 14 /четиринадесет/, находящ се в бл39, вх.А 

15. Апартамент № 44 /четиридесет и четири/, находящ се в бл.39, вх.Б 

16. Апартамент № 51 /петдесет и едно/, находящ се в бл.39, вх.В 

17. Апартамент № 95 /деветдесет и пет/, находящ се в бл.39, вх.Г, ет.8 

18. Апартамент № 62 /шестдесет и две/, находящ се в бл.41, вх.А, ет.11 

19. Апартамент № 64 /шестдесет и четири/, находящ се в бл.41, вх.А, ет.11 

20. Апартамент № 53 /петдесет и три/, находящ се в бл.41, вх.А, ет.9 

21. Апартамент № 60 /шестдесет/, находящ се в бл.41, вх.А, ет.10 

22. Апартамент № 43 /четиридесет и три/, находящ се в бл.41, вх.А, ет.8 

23. Апартамент № 19 /деветнадесет/, находящ се в бл.44, вх.А 

24. Апартамент № 22 /двадесет и две/, находящ се в бл.44, вх.А 

25. Апартамент № 17 /седемнадесет/, находящ се в бл.44, вх.А 

26. Апартамент № 11 /единадесет/, находящ се в бл.45, вх.А ет.4 

27. Апартамент № 22 /двадесет и две/, находящ се в бл.45, вх.А, ет.8 

28. Апартамент № 23 /двадесет и три/, находящ се в бл.45, вх.А, ет.8 

29. Апартамент № 65 /шестдесет и пет/, находящ се в бл.47, вх.В 

30. Апартамент № 66 /шестдесет и шест/, находящ се в бл.47, вх.В 

31. Апартамент № 68 /шестдесет и осем/, находящ се в бл.47, вх.В 

32. Апартамент № 71 /седемдесет и едно/, находящ се в бл.47, вх.В 

33. Апартамент № 7 /седем/, находящ се в бл.47, вх.А, ет.3 

34. Апартамент № 92 /деветдесет и две/, находящ се в бл.39, вх.Г, ет.7 

35. Къща, ул.“П.Славейков“ № 3а, гр.Гълъбово 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 107 
 

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

Допълва и изменя Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община 

Гълъбово за 2020 г., както следва : 

I. В раздел II „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и 

за безвъзмездно ползване или безвъзмездно управление“, подраздел 2.1 „Описание на имотите, които Общината 

има намерение да предложи за предоставяне под наем за осъществяване на търговска дейност“ се създава нова 

точка, както следва: 

5. /нова/ Имот – частна общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на I /първи/ етаж в 

южната част на сграда /бивше БКС/ с пл.№591, кв.153 по плана на гр.Гълъбово, с площ от 21 /двадесет и един/ 

кв.м. 

II. В раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за продажба“, се създават 

нови точки, както следва: 

2. /нова/ Поземлен имот с идентификатор 14951.6.613, находящ се в землището на с.Главан, с начин на трайно 

ползване – лозе, с площ от 1,749 дка. 

3. /нова/ Поземлен имот с идентификатор 14951.6.704, находящ се в землището на с.Главан, с начин на трайно 

ползване  – лозе, с площ от 1,721 дка. 

ІІІ. Съществуващият раздел Х се отменя, а на негово място се създава нов раздел Х със следното съдържание: 

„Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за отдаване под наем или аренда за 

земеделско ползване“, като към него се създават подраздел 10.1. “Описание на имотите, които Общината има 

намерение да предложи за отдаване под наем за земеделско ползване“ и подраздел 10.2. “Описание на имотите, 

които Общината има намерение да предложи за отдаване под аренда за земеделско ползване. 

ІV. Към подраздел 10.1. “Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за отдаване под 

наем за земеделско ползване“, се вписват следните точки, както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор 53134.147.225, находящ се в землището на с.Обручище, представляващ 

земеделска земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ с начин на трайно 

ползване – нива, с площ от 3,084 дка. 

2. Поземлен имот с идентификатор 14951.6.989, находящ се в землището на с.Главан, представляващ 

земеделска земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ с начин на трайно 

ползване – нива, с площ от 1,102 дка. 

3. Поземлен имот с идентификатор 14951.6.990, находящ се в землището на с.Главан, представляващ 

земеделска земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ с начин на трайно 

ползване – нива, с площ от 1,607 дка. 
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4. Поземлен имот с идентификатор 14951.6.992, находящ се в землището на с.Главан, представляващ 

земеделска земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ с начин на трайно 

ползване – изоставена орна земя, с площ от 0,508 дка. 

5. Поземлен имот с идентификатор 14951.6.995, находящ се в землището на с.Главан, представляващ 

земеделска земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ с начин на трайно 

ползване – изоставена орна земя, с площ от 0,865 дка. 

6. Поземлен имот с идентификатор 14951.6.981, находящ се в землището на с.Главан, представляващ 

земеделска земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ с начин на трайно 

ползване – нива, с площ от 2,948 дка. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 108 
 

На основание чл.21 ал.1 т.15 и ал.2 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1 т.7 от Закона за водите, във вр. с чл.198б, т.2, 

чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Дава мандат на Пламен Ганчев Бараков – Заместник Кмет на Община Гълъбово – да участва в извънредно 

заседание на Общото събрание на ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД Стара Загора на 01.10.2020 год., с право да гласува по предвидените въпроси от представения дневен ред, 

като гласува, съобразно интересите на Община Гълъбово.  

2. Съгласува следната позиция на Община Гълъбово по предложените решения:  

по т.1 На основание чл.20 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване 

и канализация Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД - Стара Загора, приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2021 г. в размер на 20 000 лв. 

При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията към същите за информация, 

като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интересите на Община Гълъбово. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 109 
 

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

І. Утвърждава Общинска комисия за обществен ред, сигурност и безопасност на движението в община 

Гълъбово – специализиран орган към Общински съвет - Гълъбово в състав: 

1. Светла Захариева Боянчева – Председател на Общински съвет Гълъбово – Председател 

2. Светослав Петров Боев – Началник РУ на МВР гр.Гълъбово - Съпредседател 

3. инж.Пламен Ганчев Бараков – Зам.кмет – Секретар 

4. Георги Атанасов Анастасов – Общински съветник – член  

5. Мартин Стефанов – Началник на РСПБЗН гр.Гълъбово – член  

6. Станислав Жеков Габровски – Кмет на с.Обручище – член  

7. Диян Василев Петков – Кмет на с.Главан 

8. Стефан Атанасов Радев – ст.експерт „Охрана и сигурност“ при община Гълъбово – член 

9. Ивайло Тенчев Пачаманов – разузнавач при група „КП“ при РУ Гълъбово – член 

10. Живка Тянкова Динева – гл.експ.“АД на ОбС“ – член 

11. Антоанета Златева Узунова – Секретар на МКБППМН – член 

ІІ. Определя следните функции на комисията:  

1. Проучва потребностите на населението и прави предложения за решаване на проблемите. 

2. Съдейства за обединяване и насочване на усилията на държавните органи, органите на местно 

самоуправление, неправителствени организации, фирми, медии и граждани за подобряване на обществения ред и 

сигурност, вкл. чрез прилагане на нови форми на сътрудничество. 

3. Провежда политика на безопасност по улиците и пътищата в община Гълъбово,  регулирането на 

движението със знаци и маркировка. 

4. Осъществява координация и оказва помощ при осъществяване на заложените за изпълнение мероприятия в 

местните дейности  за сигурност. 

5. При необходимост привлича външни лица като експерти, консултанти и технически сътрудници относно 

организационната си дейност и при осъществяване на функциите си. 

6.  За осъществяване на дейностите си, Комисията съставя план и правила за работата си. 

ІІІ. Промени, изменения и допълнения в състава и функциите на комисията се извършват с решение на 

Общински съвет – Гълъбово. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 110 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.6 ал.1 и ал.3 от Наредбата за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общински поземлен фонд, чл.47 ал.1 и ал.2, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, 

Общински съвет Гълъбово, реши: 
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І. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна 

общинска собственост, както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор 14951.6.613 /четиринадесет хиляди деветстотин петдесет и едно, точка, 

шест, точка, шестстотин и тринадесет/, находящ се в землището на с.Главан, общ.Гълъбово, област Стара Загора, 

ЕКАТТЕ 14951 /четиринадесет хиляди деветстотин петдесет и едно/, с площ от 1,749 /едно цяло седемстотин 

четиридесет и девет/ дка. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: лозе. 

Категория на земята: 9 /девета/. Граници на имота: 14951.6.667, 14951.6.1125, 14951.6.616, 14951.6.614, 

14951.6.615; начална тръжна цена в размер 415,00 /четиристотин и петнадесет лева/ лв. без ДДС. 

2. Поземлен имот с идентификатор 14951.6.704 /четиринадесет хиляди деветстотин петдесет и едно, точка, 

шест, точка, седемстотин и четири/, находящ се в землището на с.Главан, общ.Гълъбово, област Стара Загора, 

ЕКАТТЕ 14951 /четиринадесет хиляди деветстотин петдесет и едно/, с площ от 1,721 /едно цяло седемстотин 

двадесет и един/ дка. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: лозе. 

Категория на земята: 8 /осма/. Граници на имота: 14951.6.703, 14951.6.1137, 14951.6.1136, 14951.6.1138, 

14951.6.696; начална тръжна цена в размер 420,00 /четиристотин и двадесет лева/ лв. без ДДС. 

ІІ. Определя стъпка за наддаване – 2 на сто от началната тръжна цена. 

IІI. Определя начин на плащане - цената да се заплати в български лева, в 14-дневен срок от връчването на 

заповедта за определяне на спечелилия публичния търг участник в “Общинска банка” АД гр.Гълъбово, по сметка 

BG16SOMB91308438008244, BIC SOMBBGSF и код за вид плащане – 445600. 

IV. Определя депозит за участие в публичния търг – 10% от първоначалната тръжна цена, без ДДС, платим в 

“Общинска банка” АД гр.Гълъбово по сметка  BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 29.10.2020 г. от 10.30 часа. Повторен търг 

в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 05.11.2020 г. от 10.30 часа. 

VІ. Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за 

участие в размер на 30.00 лева без ДДС, платима в касата на партерен етаж на Общинска администрация 

гр.Гълъбово. 

VIІ. Определя краен срок за получаването й – 12:30 часа на 28.10.2020 г., за повторната дата – 12:30 часа на 

04.11.2020 г. 

VІІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16:30 часа на 

28.10.2020 г., за повторната дата – до 16:30 часа на 04.11.2020 г. 

ІХ. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, проекто - договор за 

продажба /приложение № 2/, условия за участие в публичен търг /приложение № 3/. 
 

 


