
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 21/15.12.2020 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 124 
 

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 Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията 

на Община Гълъбово, приета с решение на Общински съвет - Гълъбово № 531/18.12.2018 г., изм.и доп. с реш.№ 

580/29.03.2019 г., изм.и доп. с реш.№ 5/26.11.2019 г., както следва: 

1. Чл.23, ал.1 се изменя: 

Определя се размера на такса за „Битови отпадъци“ според количеството: А/ за 1/един/брой четирикубиков 

контейнер с честота на извозване веднъж седмично – 10 200 лв., в която такса се включва сметосъбиране, 

извозване и поддържане на депо. Б/ За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 2,5 ‰ 

върху данъчната оценка. 

т.1 за жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани-пропорционално върху данъчната оценка: 

- за град Гълъбово – 2,5 промила, в т.ч. : 

- за сметосъбиране и сметоизвозване - 1,5 промила; 

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 0,3 промила; 

- за поддържане на депо за ТБО – 0,7 промил 

1.2. за населените места на територията на община Гълъбово(села) – 2,5 промила, в т.ч. 

- за сметосъбиране и сметоизвозване - 1,5 промила; 

- за поддържане на чистотата на териториите на обществено ползване - 0,3 промила; 

- за поддържане на депо за ТБО - 0,7 промила  

т.2 за жилищни, нежилищни и вилни имоти на предприятия и фирми, както и за нежилищни имоти на лица 

регистрирани по ТЗ: 

2.1 пропорционално върху данъчната оценка на имота – 8 промила, в т.ч. 

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 1 промил; 

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 2,5 промила; 

- за поддържане на депата за ТБО – 4,5 промила 

2. чл.25, ал.3, т.1 се изменя: 

Не се събира такса за: 

 - сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва 

през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до 31.10. на предходната 

година в общината по местонахождение на имота. 

3. чл.27, ал.2 се изменя: 

Освобождаването по чл.1 се осъществява при условие, че имотът не се използва през цялата година. 

Освобождението се осъществява на основание подадена в община Гълъбово /сектор „Местни данъци и такси“/ 

декларация до 31.10. на преходната година. Декларацията е по образец, одобрен със заповед на Кмета на Община 

Гълъбово и трябва да съдържа подписите на всички собственици /ползватели/, а при юридически лица – подпис на 

представител и печат. 

4. В приходните и заключителни разпоредби се създава нов § 8 със следния текст:  

§ 8. „Изменение и допълнение в настоящата Наредба, направени с Решение № ……/……….2020 г. влизат в 

сила от 01.01.2021 г.“ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 125 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1 ал.2, чл.22, т.1 и чл.47 ал.2 от ЗМДТ, чл.8, 

чл.26 и чл.28 от ЗНА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Допълва и изменя Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гълъбово, 

приета с Решение № 550/30.01.2019 г., изм. с реш.№ 117/08.04.2020 г. на АС Стара Загора/, както следва: 

1. Изменя Чл.17 - Размерът на данък върху недвижими имоти се определя в размер на 2,00 на хиляда върху 

данъчната оценка на недвижимия имот. 

2. Изменя: Чл.36, ал.2 - при възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2,50 на сто върху 

оценката на прехвърленото имущество, а при замяна върху оценката на имуществото с по-висока стойност. 

3. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 3 със следния текст: 

§ 3. „Измененинията и допълненинията в настоящата Наредба, направени с Решение № ……/……….2020 г. 

влизат в сила от 01.01.2021 г.“ 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 126 

 

На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.28а, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гълъбово, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 

1. Създава нов чл.41“а“ със следния текст: 

Чл.41“а“ (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28 а ал.1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет 

свиква заседания на постоянните комисии от  разстояние, на които да се приемат решения чрез видеоконферентна 

връзка, а при невъзможност за това чрез неприсъствено гласуване като се осигурява спазването на условията за 

кворум и лично гласуване, както и гарантиране участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки 

общински съветник. 

(2) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при неприсъствено 

провеждане на заседанията на постоянните комисии, общинските съветници подписват декларация за ползване на 

имейл адрес, а при провеждане на заседание чрез видеоконферентна връзка присъствието се удостоверява от 

председателя на комисията в протокола за проведеното заседание. 

(3) При провеждане на заседанията на постоянните комисии чрез неприсъствено приемане на решения, на 

посочения в декларацията от всеки общински съветник имейл адрес се изпраща образец на формуляр за 

неприсъствено гласуване по въпросите разпределени за гласуване на всяка комисия, както и имейла на 

председателя на комисията. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл адрес попълнен формуляр 

в електронно писмо на имейла на председателя на комисията,  в което посочва начина/ „за”, „против” или 

„въздържал се”/, по който гласува по предвидените проекти за решения по въпросите, които са разпределени за 

разглеждане от комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат и мотиви за начина си 

на гласуване по отделен въпрос. Въз основа на постъпилите имейли от членовете на комисията, се съставя 

протокол, в който отразява броя на общинските съветници, изпратили имейли и начина, по който са гласували по 

всеки един от въпросите, изпратени за разглеждане от комисията.Разпечатки от ел.писма на всеки общински 

съветник с начина му на гласуване се прилагат към протокола от заседанието на постоянната комисия и 

представляват неразделна част от него. Съставеният протокол за проведеното заседание на постоянната комисия 

ведно с приложените към него имейли от общинските съветници се удостоверява от председателя на комисията и 

се предава на хартиен носител в деловодството на общинския съвет. 

(4) За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че всеки общински съветник е взел участие в заседанието на 

комисията, ако е изпратил имейл с посочен начин на гласуване по въпросите, разпределени за гласуване в 

указания срок или е присъствал на заседанието на комисията, удостоверено от председателя чрез протокола от 

заседанието на видеоконферентната връзка.Протоколът на комисията следва да бъде оформен и изпратен на 

имейл obsavet.galabovo@gmail.com не по-късно от 9ч. на следващия ден.“ 

2. Създава нов Чл.15“а“ със следния текст:  

При необходимост и при условията на чл.28“а“ от ЗМСМА, Председателският съвет провежда заседания по 

реда на чл.41“а“ от настоящия Правилник.  

3. Създава нов чл.79“а“ със следния текст: 

„Чл.79“а“ (1)  При наличие на обстоятелствата по чл. 28 а ал.1 от ЗМСМА председателя на Общинския съвет 

свиква заседание на общинския съвет от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като 

се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна 

връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници,намиращи се на 

различи места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.Видът на онлайн платформата, чрез която 

ще се провежда онлайн заседанието се избира от председателя на Общинския съвет, така че да осигури пряко и 

непосредствено от разстояние участие на общинските съветници в заседанието, както и възможност да заснемане 

и съхраняване на запис от заседанието. 

(2) В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез 

видеоконференция, председателят на общинския съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се 

приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за 

кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински 

съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници  при провеждане на 

заседанията на  по ал.2, общинските съветници подписват декларация за личен или служебен имейл. 

(4) При провеждане на заседанията чрез видеоконференция, на посочения от всеки общински съветник имейл 

адрес се изпращат поканата/ в която се посочва датата и часа на провеждане на видеоконферентната връзка/, 

материалите и всички данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва 

проверка на кворума чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и 

видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от 

заседанието. Председателят осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината или в 

друг сайт или платформа, до която достъп имат неограничен кръг лица, освен ако общинския съвет реши отделно 
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заседание да бъде закрито, макар и проведено чрез видеоконферентна връзка. Гласуването се извършва чрез устно 

и лично изразяване на вота /”за”, „против” или „въздържал се”/ от всеки общински съветник, което се отразява в 

протокола. 

(5) При провеждане на заседания чрез неприсъствено приемане на решения,председателят изпраща покана за 

провеждане на заседание по този ред, в която посочва срока, в който следва да бъде извършено гласуването.Всеки 

общински съветник на посочения от него  имейл, получава ведно с поканата и образец на формуляр за 

неприсъствено гласуване по дневния ред.Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл в указания в 

поканата срок попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес obsavet.galabovo@gmail.com, в което 

посочва начина /„за”, „против” ,”въздържал се”/, по който гласува по предложените проекти за решения по 

въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да 

излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските 

съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване 

от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили 

начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с 

взети неприсъствени решения. 

(6) При провеждане на заседанията на общинския съвет по реда, посочен в ал.1 или ал.2 се спазват 

установените в ЗМСМА и правилника правила за кворум и мнозинство при приемане на решенията, включително 

изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, публикуване на взетите решения и 

изпращането им на кмета на общината, областния управител и прокуратурата, а необходимата организация се 

осъществява от председателя на общинския съвет и служителя в звеното по чл.29“а“ от ЗМСМА. 

(7) За провеждането на заседанията на общинския съвет по реда на ал.1 се канят да присъстват и вносителите 

на предложенията (кмет, зам-кмет и др) чрез виодеоконферентна връзка. 

(8) За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че общинският съветник е присъствал на заседанието, 

свикано по ал.1, ако е идентифициран от председателя и записан на видеозаписа, а по ал.2 – ако е изпратил имейл 

на председателя на общинския съвет с попълнен формуляр с отразено гласуване по въпросите, включени в 

дневния ред в указания в поканата срок. 

4. Създава се нов § 4 със следния текст:  

Измененията и допълненията в настоящия Правилник, направени с реш.№ ...../......2020 г., влизат в сила от 

01.01.2021 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 127 
 

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: 

І. Завишава се приходната част на бюджета на общината за 2020 г. както следва: 

1. Държавни дейности: 

- да се завиши § 45-01 „Текущи помощи и дарения от страната“ с 9 000 лв. по бюджета на ПГЕЕ гр.Гълъбово. 

- да се намали § 36-01 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)“ със знак минус с 226 лв. по 

бюджета на ПГЕЕ гр.Гълъбово. 

- да се завиши § 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 1 065 лв. по бюджета на СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово. 

- да се завиши § 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 1 296 лв. по бюджета на СУ „Васил Левски“ 

гр.Гълъбово. 

- да се намали § 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанската дейност“ със сумата от 71 лв. по 

бюджета на СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово. 

2. Местни дейности: 

- да се завиши § 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ с 13 800 лв. по бюджета на 

СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово. 

- да се намали § 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанската дейност“ със сумата  от 414 лв. по 

бюджета на СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово. 

II. Завишава разходната част на бюджета по функции, дейности и параграфи на ЕБК, както следва: 

1. Раздел „Държавни дейности”: 

- дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ се завишава по § 52-01 

„Придобиване на компютри и хардуер“ с 2 500 лв., по § 101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по 

трудови правоотношения“ с 2 290 лв. и се намаля по § 10-15 „Материали“ с 2 500 лв. по бюджета на СУ „Васил 

Левски“ гр.Гълъбово.  

- дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ се завишава по § 52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 54 140 лв., и се намаля по § 10-15 „Материали“ с 

45 140 лв. и по § 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извън трудови правоотношения“ с 226 

лв. по бюджета на ПГЕЕ гр.Гълъбово. 

2. Раздел „Местни дейности”: 
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- дейност 336 „Столове“ по бюджета на СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово да се завиши с 13 386 лв. по следните 

параграфи: 

● параграф 02-02 „Възнаграждения за персонала по извън трудови правоотношения“  със сумата от 4 392 лв. 

● параграф 05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“  със сумата от 158 лв. 

● параграф 10-11 „Храна“  със сумата от 6 586 лв. 

● параграф 10-15 „Материали“ със сумата от  750 лв. 

● параграф 10-16 „Вода, горива и ел.енергия“ със сумата от 800 лв. 

● параграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ със сумата от 700 лв.  

- дейност 623 „Чистота“ да се завиши по § 53-09 „Придобиване на други НДМА“ с 1 500 лв. и да се намали § 

52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 1 500 лв. по бюджета на първостепенния разпоредител 

Общинска администрация. 

3. Изменя се поименния списък на капиталовите разходи за 2020 г., придобити със собствени средства, както 

следва: 

- изменя се обект – придобиване на инфраструктурни обекти - обект „Изработване проект 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”, като се 

преквалифицира като придобиване на други НДМА, т.е се намаля 1 500 лв. в дейност 623 „Чистота“ по § 52-06 и 

се завишава по § 53-09. 

- създава се обект „Циркулационна помпа за абонатна станция“ – 1 брой за нуждите на ПГЕЕ гр.Гълъбово в 

дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ на стойност 2 280 лв. – 

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ , т.е. било 0 лв., става 2 280 лв. 

- създава се обект „Базова конфигурация по електрически машини“ /по НП ОСОС/ – 1 брой –за нуждите на 

ПГЕЕ гр.Гълъбово в дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ на 

стойност 42 860 лв. – придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, т.е. било 0 лв., става 42 860 лв. 

- създава се обект „Комплект по базисно електричество“ /по НП ОСОС/ – 1 брой – за нуждите на ПГЕЕ 

гр.Гълъбово в дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ на стойност 9 

000 лв. – придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, т.е. било 0 лв., става 9 000 лв. 

- създава се обект „STEM комплект за експериментална работа по природни науки, даващ възможност за 

мултидисциплинарен подход при изследване на различни явления“ – 1 брой за нуждите на СУ „Васил Левски“ 

гр.Гълъбово в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ на стойност 2 500 лв. – 

придобиване на компютри и хардуер“ , т.е. било 0 лв., става 2 500 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 128 
 

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 актуализиран индикативен годишен разчет за 2020 г. по ОП „Наука за интелигентен растеж” 2014–

2020 г., проект „Подкрепа за успех“ във второстепенен разпоредител ПГЕЕ гр.Гълъбово, съгласно Приложение № 

1. 

2. Одобрява индикативен годишен разчет за 2020 г. по Програма „Еразъм +“, проект „Надграждане на 

професионална подготовка на младите ел.техници от ПГЕЕ“ във второстепенния разпоредител ПГЕЕ гр.Гълъбово, 

съгласно Приложение № 1. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 129 
 

На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл.66 ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

I. Приема обобщената План-сметка за приходите и разходите от такса „Битови отпадъци” за 2021 г. на Община 

Гълъбово, както следва: 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса „Битови отпадъци” на община Гълъбово 

Ι. ОБЩО ПРИХОДИ  2 750 000.00 лв. 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци”   2 250 000.00 лв. 

3. Възстановяване на безлихвен заем   500 000.00 лв. 

ΙΙ. ОБЩО РАЗХОДИ   2 650 000.00 лв. 

1. Осигуряване на съдове за битови отпадъци, поддръжка, ремонт,   

почистване и дезинфекция   115 000.00 лв. 

1.1. Поддръжка ,ремонт, почистване и дезинфекция на съдове за битови отпадъци 25 000.00 лв. 

1.2. Осигуряване на съдове за битови отпадъци90 000.00 лв. 

2. Събиране на битови отпадъци от жилищни и нежилищни имоти на граждани и  

предприятия, попадащи в границите на организираното сметосъбиране и  
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транспортирането им до депо 1 860 000.00 лв. 

3. Проучване, изграждане на нови съоръжения, поддържане, закриване  

и мониторинг на депа за битови отпадъци в т.ч.:                                      354 000.00 лв. 

3.1. След експлоатационни грижи чл.60 от ЗУО  78 000.00 лв. 

3.2. Размера за отчисленията по чл.64 от ЗУО  241 000.00 лв. 

3.3. Изработване на проект за площадка за компостиране на площадка на  

зелени отпадъци  30 000.00 лв. 

3.4. Разходи за участие в дейността на регионално депо на сдружение за   

управление на отпадъците                                             5 000.00 лв. 

4. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други   

територии за обществено ползване           306 500.00 лв. 

4.1. Почистване на улици, площади, алеи,междублокови пространства,  

паркове, миене на улици, почистване гробищни паркове, метене, 

събиране и извозване на събраните отпадъци                                                             140 000.00 лв. 

4.2. Зимно почистване на улична мрежа и площадни пространства  50 000.00 лв. 

4.3. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени места  30 000.00 лв. 

4.4. Почистване на дъждоприемни шахти, канали, канавки, речни корита,  

дерета и други в рамките на населените места от битови отпадъци                          51 800.00 лв. 

4.5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в  

в рамките на населените места /паркове, зелени площи и градини/ в т.ч. 

почистване, пръскане, косене на зелени площи и др.                                                  34 700.00 лв. 

5. Капиталови разходи за дейност почистване на улични платна, площади, 14 500.00 лв. 

алеи, паркове и др.територии на населените места от община Гълъбово в т.ч. 

- моторна коса /3 бр./  5 200.00 лв. 

- моторна косачка /2 бр./   3 800.00 лв. 

- климатик /2 бр./   3 200.00 лв. 

- хладилник /1 бр./   800.00 лв. 

- компютърна конфигурация   1 500.00 лв. 

ΙΙΙ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г.   100 000.00 лв.    

 

II. Приема ПРОЕК на  План-сметка за приходите и разходите от такса „Битови отпадъци” за 2021 г. по 

населени места, както следва: град Гълъбово, с.Обручище, с.Медникарово, с.Искрица, с.Мъдрец, с.Главан, 

с.Помощник, с.Априлово, с.Великово, с.Разделна, с.Мусачево, както следва: 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса „Битови отпадъци” гр.Гълъбово 

І. Общо приходи 2 750 000.00 лв. 

1. Приходи от такса „Битови отпадъци“     2 250 000.00 лв. 

2. Възстановяване на безлихвен заем                                                                             500 000.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 2650 000.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 60 000.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  1 625 000.00 лв. 

3.Проучване, изграждане нови съоражения,поддържане,закриване и  

 монитуринг на депа за битови отпадъци                                                                       354 000.00 лв. 

4. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други     

територии за обществено ползване                                                                               117 000.00 лв. 

5. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 20 300.00 лв. 

6. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,     

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 26 600.00 лв. 

7. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в     

рамките на населеното място  29 800.00 лв. 

8. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени места    21 700.00 лв. 

9. Дезинфекция и ремонт съдове за събиране на отпадъци                                            16 600.00 лв. 

10. Разход – села                                                                                                              364 500.00 лв. 

11. Капиталови разходи                                                                                                    14 500.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г.  100 000.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса „Битови отпадъци” за село Априлово 

І. Общо приходи 7 570.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    7 570.00 лв. 
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ІІ. Общо разходи 44 000.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 3 000.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  34 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    2 400.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 1 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      1 500.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    500.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     800.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 300.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г.  - 36 430.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса „Битови отпадъци” за село Великово 

І. Общо приходи 5 620.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    5 620.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 47 300.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 2 600.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  32 500.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други     

територии за обществено ползване 500.00 лв. 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 2 000.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,       

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци                                                          8 000.00 лв. 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    300.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     500.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 900.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г.  - 41 680.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Разделна 

І. Общо приходи 8 120.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    8 120.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 41 200.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 2 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  34 500.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    400.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 2 000.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      200.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    200.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     200.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 1 200.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г.  - 33 080.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса „Битови отпадъци” за село Мусачево 

І. Общо приходи 9 600.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    9 600.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 44 300.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 1 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  36 500.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    500.00 лв. 
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територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 3 000.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      1 500.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в   300.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     500.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 500.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г.  - 34 700.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса „Битови отпадъци” за село Обручище 

І. Общо приходи 28 800.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    28 800.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 95 500.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 4 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  66 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    9 500.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 6 000.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      3 500.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    1 000.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     2 500.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 2 500.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г. - 66 700.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса „Битови отпадъци” за село Медникарово 

І. Общо приходи 8 300.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    8 300.00 лв. 

ІІ. Общо разходи                                                                                                                             42 100.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 3 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  31 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    2 000.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 2 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      2 000.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    300.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     400.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци  400.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г. -33 800.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса „Битови отпадъци” за село Искрица 

І. Общо приходи 2 940.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“  2 940.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 29 300.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 2 000.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  21 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    800.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 3 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      1 000.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    300.00 лв. 
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рамките на населеното място  

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     400.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 300.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г. - 26 360.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса „Битови отпадъци” за село Мъдрец 

І. Общо приходи 21 800.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    21 800.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 56 600.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 4 000.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  38 500.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    2 900.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 3 200.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,       

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци  4 500.00 лв. 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    

рамките на населеното място   1 000.00 лв. 

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     1 500.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 1 000.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г. - 34 800.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса „Битови отпадъци” за село Главан 

І. Общо приходи 31 760.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“   31 760.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 68 200.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 4 900.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  51 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    3 500.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 3 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      2 500.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    800.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     1 200.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 800.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г. - 36 440.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса „Битови отпадъци” за село Помощник 

І. Общо приходи  4 700.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    4 700.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 45 000.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 1 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  39 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    500.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 2 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,       500.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    200.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     300.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци  500.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г. - 40 300.00 лв. 
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ПЛАН – СМЕТКА /ОБОБЩЕНА/ 

За приходите и разходите за 2021 г. от такса „Битови отпадъци”  

на селата Априлово, Великово, Разделна, Мусачево, Обручище, Медникарово, Искрица, Главан, Помощник от 

селищната система на община Гълъбово 

І. Общо приходи 129 000.00 лв. 

1. Приходи от такса „Битови отпадъци“   129 210.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 493 500.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 30 000.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  364 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    23 000.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 29 700.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      25 200.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 4 900.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     8 300.00 лв. 

8.Дезинфекция и ремонт на съдове за събиране на отпадъци                                                       8 400.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2021 г.    - 364 500.00 лв.                                                    8 400.00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 130 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

І. Дава съгласие да бъде предоставена под наем за срок от една стопанска година обработваемата част от имоти 

с начин на трайно ползване „Полски път“, подробно описани в Приложение 1, собственост на Община Гълъбово, 

на потенциални ползватели,  

ІІ. Определя размер на наемна цена за предоставяне на имотите – полски пътища, съгласно Списък на 

землищата на територията на Община Гълъбово с определено плащане за ползване през стопанската 2020- 2021 г., 

както следва: 

с.Априлово   – 30,00 лв/дка 

с.Великово   – 33,00 лв/дка 

гр.Гълъбово   – 27,00 лв/дка  

с.Главан   – 25,00 лв/дка 

с.Искрица   – 37,00 лв/дка  

с.Медникарово  – 22,00 лв/дка 

с.Мусачево   – 35,00 лв/дка 

с.Мъдрец   – 29,00 лв/дка 

с.Обручище   – 31,00 лв/дка 

с.Разделна   – 33,00 лв/дка 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 131 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.25 ал.1 и чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Гълъбово, 

реши: 

I. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински 

поземлен фонд по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи по землища, подробно 

описани в Приложение № 1 към настоящото предложение: 

II. Определя годишна арендна цена в размер на 2,00 лв./дка. 

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

IV. Определя начин на плащане – годишната наемна цена да се заплаща при сключване на договора на каса 

„Наеми“ в Общинска администрация гр.Гълъбово - или по сметка на Община Гълъбово след издадена фактура. 

V. Определя депозит за участие в търга – 10 % от първоначалната тръжна цена за имот. 

VI. Провеждане на търга - Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 12.01.2021 г. от 

10.30 часа, повторен търг в случаите на чл.79, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 19.01.2021 г. от 10.30 часа. 

VII. Тръжната документация – 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. 

VIII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 11.01.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

18.01.2021 г. 

IX. Предложенията за участие – подават се в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 11.01.2021 г. 

за повторната дата – до 16.30 часа на 18.01.2021 г. 
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X. 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  № 132 
 

На основание чл.21 ал.2, във връзка с ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.56, чл.8 ал.1 от Закона за предучилищното и 

училищно образование, във връзка с §16 и §17 от ПЗР на ЗИД на ЗПУО, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца само в детските 

градини на територията на община Гълъбово за учебната 2020/2021 г. 

 


