
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 24/24.02.2021 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 137 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 предложение първо и ал.2 и чл.44 ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, 

реши: 

Приема годишния отчет на кмета на община Гълъбово за изпълнение на Програмата за управление на 

общината за първата година от мандат 2019 – 2023 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 138 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23, предл.1, ал.2 от ЗМСМА и чл.82 от ЗПФ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Допълва и изменя 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, приета с Решение № 

406/19.12.2013 г., както следва: 

1. В чл.9 се създават нови алинеи: 

(5) Определя се размер – 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи, които се 

намират на територията на дадено населено място, да се ползват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура на територията на съответното населено място,  извън 

територията на общинския център. 

(6) Определя се размер – 30 на сто от постъпленията от разпореждане с друго общинско имущество, от наем, 

от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от 

горите общинска собственост, които са на територията на дадено населено място, да се ползват за изпълнение на 

дейности от местно значение в съответното населено място извън територията на общинския център. 

(7) Конкретните размери на постъпленията от разпореждане с общинско имущество се утвърждават от ОбС, 

чрез представяне в таблична форма на приходите само от реализирани постъпления и се конкретизират 

направленията на разходите по обекти и дейности от местно значение за съответните населени места 

2. В чл.29 се създават нови алинеи: 

(3) С проекта за общинския бюджет се одобряват разходи за кметства и населени места с кметски наместници 

в рамките на общия бюджет на общината. 

(4) Кметът на общината в хода на изпълнение на бюджета осигурява своевременно одобрените от Общински 

съвет разходи по бюджетите на кметства и населени места с кметски наместници, съобразно постъпилите приходи 

и приетите приоритети за извършване на разходи. 

(5) Определя се критерий за ежегодно определяне на разходите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ на кметства и 

населени места с кметски наместници – броя на население по постоянен адрес в населеното място към 31 

декември. 

(6) Кметът на общината предлага на ОбС за утвърждаване на следните показатели по чл.45, ал.1, т.2, букви от 

„а-д“ от ЗПФ за кметства и населени места с кметски наместници в рамките на приетия бюджет на общината: 

1. Персонал 

2. Издръжка 

3.Лихви 

4. Помощи и обезщетения за домакинствата 

5. Текущи субсидии 

6. Капиталови разходи 

(7) Разходи за одобряване от ОбС за кметствата и населените места с кметски наместници по показатели се 

представят в таблична форма, като приложения, неразделна част от общия бюджет на общината. 

(8) Капиталовите разходи по чл.45, ал.1, т.2 буква „е“ от ЗПФ се определят въз основа на актуални данни за 

състоянието на социалната и техническата инфраструктура в населеното място, изготвени от дирекция ТСУ и 

ИРУ, съвместно с кмета на кметството или кметския наместник, като се вземат предвид и проектите, които се 

изпълняват със средства от Европейския съюз. 

(9) Ежегодно, при приемането на общинския бюджет, кметът  на общината предлага на Общински съвет да 

утвърди конкретен размер на стойността за 1 лице с постоянен адрес в съответното населено място – кметство или 

населено място с кметски наместник, необходима за определяне на разходите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ. 

3. В чл.31 се създават нови алинеи: 

(4) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или 

кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените 

ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания се 
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организира неприсъствено, онлайн, публично обсъждане на проекта за бюджет. Проекта за бюджет се изпраща по 

електронен път на кметове на кметства и кметски наместници, общински съветници, представители на бизнеса, на 

юридически лица работещи на територията на общината, на граждански сдружения и др. Определя се срок за 

връщане на мнения, предложения като се посочва и лице за контакти по електронен път. 

(5) При законови извънредни обстоятелства проекта на бюджет се оповестява в сайта на община Гълъбово и се 

определя срок за постъпване на обратна информация (предложения, мнения) по електронен път. 

(6) За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част в проекта за 

бюджет при внасянето му в ОбС Гълъбово.  

4. В чл.49 се създава нова алинея: 

(4) Кметът на общината внася, като неразделна част към годишния отчет за изпълнение на бюджета, в 

таблична форма, отчет за изпълнение на определените от ОбС разходи на кметствата и населените места с 

кметски наместници. 

5. В преходните и заключителни разпоредби се създават нови параграфи: 

§ 4. Измененията и допълненията в настоящата Наредба, направени с решение № ..../24.02.2021 г. влизат в сила 

от датата на приемането им от Общински съвет – Гълъбово. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 139 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.21 ал.3 от НРПУРОИ, Общински 

съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2021 

г. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 140 
 

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС 408 от 23.12.2020 г. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Гълъбово, 

Общински съвет-Гълъбово, реши: 

1.Приема бюджета на Община Гълъбово за 2021 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 17 583 525 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 931 722 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 925 307 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 13 603 лв., съгласно Приложение № 1 

1.1.1.3. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 172 468 лв., съгласно Приложение № 1. 

1.1.1.4. Преходен остатък от 2020 г. в размер на 1 165 280 лв., съгласно Приложение № 3. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 8 651 803 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 837 600 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 571 000 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 329 300 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 64 300 лв. 

1.1.2.3.2. Обща изравнителна субсидия в размер на 265 000 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 441 200 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 354 000 лв.(-), в т.ч. 354 000 лв.(-) за отчисления за тон отпадък по 

ЗУО. 

1.1.2.6. Предоставена възмездна финансова помощ – нето (+/-) в размер на (+) 25 000 лв., съгл. Приложение № 

1. 

1.1.2.7. Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) в размер на 480 000 (-) лв. 

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (нето) в размер на 199 792 лв. (-). 

1.1.2.9. Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) в размер на (-) 647 792 лв., съгласно Приложение 1. 

1.1.2.10. Друго финансиране в размер на (-) 65 000 лв., съгласно Приложение № 1. 

1.1.2.11. Преходен остатък от 2020 г. в размер на 894 703 лв., съгласно Приложение № 3. 

1.1.2.12. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 100 000 лв.(-). 

1.2. По разходите в размер на 17 583 525 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно 

Приложение № 2. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 931 722 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените 

приходи в размер на 979 600 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 7 672 203 лв. 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа  

- придържане към балансирано бюджетно салдо. 
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2. Приема инвестиционната програма за 2021 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на 

финансиране) в размер на 1 634 872 лв., съгласно Приложение № 4, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 411 200 лв., съгласно 

Приложение № 4. 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи по § 40-00 „Постъпления от продажби на нефинансови активи” за гр.Гълъбово: 

- Изплащане на лизингови вноски по ЕСКО договор за улично осветление – 101 000 лв. 

- Изплащане на вноски по дългосрочен заем за изграждане и обзавеждане на сградата на ОА – 99 000 лв. - 

частично 

  общо: 200 000 лв. 

2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от 

Европейския съюз за 2021 г., средства по други международни програми и договори и свързаното с тях 

национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 5. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената от системата на народната просвета, които 

прилагат системата на делегирани бюджети и определя: 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности, в.ч. и „Общинска администрация”, 

съгласно Приложение № 6 и численост на персонала в местните дейности, съгл. Приложение 6а. 

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2021 г., съгл. Приложение 6 и 6а. 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1. Членски внос – 15 000 лв.(за НСОРБ, РАО Тракия, АСКО София, НАПОС РБ, Асоциация по ВиК, МИГ 

Гълъбово - Опан и др.); 

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 20 000 лв.; 

4.3. Стипендии в размер на 2 000 лв.; 

4.4. Субсидии за:  

4.4.1. читалища – 195 228 лв., съгласно Приложение № 7. 

4.4.2. спортни клубове – 89 000 лв., съгласно Приложение № 8. 

4.4.3. за нефинансови предприятия за текуща дейност – 250 000 лв., в т.ч. за МБАЛ гр.Гълъбово – 250 000 лв. 

за осъществяване на болнична дейност. 

4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на 

целевите средства по т.4.1.- 4.4. 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения. 

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 15 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 7 500 лв. 

5.4. Други: 

- Поевтиняване храната в детска млечна кухня – 30 % от стойността на храната на ден за едно дете. 

- Размер  на поевтиняване на храната в ДСП – 15 % от стойността на храната на ден на едно патронирано лице.  

6. Определя разходи за работно облекло на 1 заето лице в общинска администрация и мероприятия на 

бюджетна издръжка до 450 лв., пропорционално на отработеното време и разходи за представително облекло на 

изборните длъжности – Председател на Общински съвет, кмет на община и кметове на кметства – до 450 лв. 

7. Определя 5 % отстъпка от размера  на местните данъци и такса „Битови отпадъци” за граждани, 

предплатили  до 30.04.2021 г. за цялата година. 

8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски за 2021 г., от 

местоживеене до месторабота и обратно, и на лицата за пътуване в границите на населеното място в съответствие 

с трудовите им характеристики, съгласно Приложение № 9 и упълномощава Кмета на общината със заповед да 

актуализира списъка при необходимост. Определя на 90 % от реалния размер на транспортните разходи за сметка 

на общината за заетите във всички бюджетни дейности с изключение на заетите в дейност „Образование“ (за тях 

размера се определя съгласно КТД на национално ниво). 

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г. в размер на 

5 618 423 лв., съгласно Приложение № 10. 

10. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2021 г. по 

договори за безвъзмездна помощ, съгласно Приложение № 11. 

11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021, 2022 и 2023 г.  

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 12. 

Второстепенните разпоредители с бюджет прилагат системата на делегирани бюджети, която дава право на 

директора: 

12.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства. 

12.2. Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи. 

12.3. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в рамките на утвърдената 

численост. 

12.4. Дава право на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегирани бюджети 

да реализират собствени приходи от такси, цени на услуга и управление на общинска собственост. 
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12.5. Второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегирани бюджети да уведомяват 

ежемесечно първостепенния разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и 

получени трансфери от други бюджети.  

13. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

13.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 година в размер до 502 686 лв. 

13.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 година в размер до 319 406 лв. 

13.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 година в размер на 

1 508 092 лв. 

13.4. Намеренията за поемане на нов дълг през 2021 г. – няма да се поема нов дълг. 

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи по бюджета, които могат да бъдат 

натрупани през годината в размер до 2 297 925 лв. към 31.12.2021 г. 

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да бъдат поети през 

2021 година в размер до 3 583 487 лв. 

Във връзка със спазване на горепосоченото ограничение през 2021 г. да се предприемат следните конкретни 

действия за оптимизиране на услугите в съответствие с финансовите ресурси: 

15.1. Преразглеждане на договорите с останали поети ангажименти от предходната година за външни услуги и 

преосмисляне на потребностите от тях. 

15.2. Предоговаряне на условия по вече сключени договори. 

16. Определя размера на просрочените задължения от 2020 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 г. 

в размер на 1 611 940 лв., съгласно Приложение № 13. 

17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в 

размер до 600 000 лв. 

18. Утвърждава конкретен размер за 2021 г. на стойността за едно лице с постоянен адрес за съответното 

населено място, необходим за определяне на разходите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ – 400 лв.  

19. Утвърждава показатели по чл.45, ал.1, т.2, букви от „а“-„д“ от ЗПФ за кметства и населени места с кметски 

наместници в рамките на приетия бюджет на Община Гълъбово за 2021 г., съгласно Приложение № 14. 

20. Утвърждава разпределение за 2021 г. на реализирани постъпления – 30 % от наем, аренда, горски продукти 

от горите на територията на съответното населено място и направлението на разходите по дейности от местно 

значение, съгласно Приложение № 15.   

21. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени по бюджета както следва: 

21.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките 

на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите 

за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

21.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една 

дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите по бюджета. 

21.3. В изпълнение на правомощията си, кметът издава заповеди. 

22. Възлага на кмета:  

22.1. Да утвърди бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска степен.  

22.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението. 

22.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за 

местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно 

намаляване на бюджетните разходи. 

22.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към 

тях. 

22.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински 

проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

23. Упълномощава кмета: 

23.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет при 

спазване изискванията на ЗПФ. 

23.2. При възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

23.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените 

по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране 

на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват 

относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на 

годината. 

23.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за 

финансирането им със средства от фондовете на Европейския съюз и от други донори, по международни, 

национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината.  

23.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и 

за съфинансиране на общински програми и проекти. 

24. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 16. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 141 
 

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 тригодишната бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности за периода 2022-2024 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 142 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 и чл.5 ал.1 от Закона за общинския дълг, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Изменя Решение № 582 от Протокол № 67/29.03.2019 г. на ОбС - Гълъбово, изм. с Решение № 88 от Протокол 

№ 11/02.06.2020 г., в частта му за условията за погасяване, както следва: в т.2 „срок за погасяване“ – текстът „до 

18 месеца“ се изменя на „до 23 месеца“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 143 
 

На основание член 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА и Постановление № 215/05.10.2018 г., 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 2 655 000.00 лв. по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

SZR2040, участък от км 0+000 до км 2+200/с.Великово/“ и Общински път SZR-1042 „гр.Гълъбово – с.Априлово“ 

по договор № 24/07/2/0/00792  от 08.03.2018 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 № 24/07/2/0/00792 от 08.03.2018 г. на община Гълъбово и ДФЗ по проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR2040, участък от км 0+000 до км 2+200/с.Великово/“ и 

Общински път SZR-1042 „гр.Гълъбово – с.Априлово“. 

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  № 144 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.140, ал.1 от Закона за  публични финанси, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Окончателен одитен доклад № 0400313920, съдържащ немодифицирано мнение относно 

консолидирания годишен отчет на община Гълъбово за 2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 145 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.198о, 

ал.4 от Закона за водите, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Одобрява и приема в активи публична общинска собственост инвестициите, извършени от „ВиК“ ЕООД – 

гр.Стара Загора, за 2020 г., на стойност 66 927.37 лв. (шестдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и седем лева 

и тридесет и седем стотинки), посочени в приемо-предавателни протоколи – 2 броя от 21.12.2020 г., неразделна 

част от настоящото решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 146 
 

На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.16 от Постановление № 67/2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации и дейности, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Определя конкретните размери на трудовите възнаграждения на кмета на община Гълъбово и кметовете на 

населени места, считано от 01.01.2021 г., както следва: 

1.1. Кмет на община Гълъбово  – 3 000,00 лв. 

1.2. Кмет на кметство с.Обручище  – 1 270,00 лв. 

1.3. Кмет на кметство с.Главан  – 1 195,00 лв. 

1.4. Кмет на кметство с.Мъдрец  – 1 195,00 лв. 

1.5. Кмет на кметство с.Медникарово  – 1 195,00 лв. 

2. Определя за кмета на община Гълъбово и за кметовете на населени места в общината допълнително трудово 

възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, върху основната месечна заплата, съгласно реда 

и начина, утвърдени за общинска администрация Гълъбово. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 147 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.25 ал.1 и чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, 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 за стопанската 2020/2021 година по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи по землища, подробно описани в Приложение № 1 към настоящото предложение: 

II. Определя годишна наемна 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 24.03.2021 г. от 

10.30 часа, повторен търг в случаите на чл.79, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 31.03.2021 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 20.00 лв. без ДДС, платима на каса 

наеми на партера на Общината. 

VIII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 23.03.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

30.03.2021 г. 

IX. Предложенията за участие – подават се в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 23.03.2021 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 30.03.2021 г. 

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  № 148 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Одобрява Проект за ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън урбанизираните 

територии: „Довеждащ водопровод и сградно отклонение към ПИ 47603.11.72 по КК на с.Медникарово“ с трасе 

през ПИ 47603.36.139; 47603.37.608 и 47603.11.13 по КК на с.Медникарово. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 149 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 ал.3 от Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор и чл.3 ал.3, чл.9 ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и 

начина на представяне на информация по чл.8 ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Приема предоставените от търговските дружества с над 50% общинско участие в капитала, вкл.и лечебните 

заведения, както следва:  

1.1. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. и  Въпросник за 

самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Общинско строителство – Гълъбово“ ЕООД, 

гр.Гълъбово; 

1.2. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. и  Въпросник за 

самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Благоустройство и чистота“ ЕООД, 

гр.Гълъбово;  

1.3. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. и  Въпросник за 

самооценка на системите за финансово управление и контрол на РА „Гълъбови вести“ ЕООД, гр.Гълъбово;  

1.4. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. и  Въпросник за 

самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Медицински център І“ ЕООД, гр.Гълъбово; 

1.5. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. и  Въпросник за 

самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Многопрофилна болница за активно лечение“ 

ЕАД, гр.Гълъбово. 

2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите и последващи действия по смисъла на Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 150 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.137 ал.1 т.5 от Търговския Закон и  чл.63 ал.4 от Закона за 

лечебните заведения, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Удължава срока на Договора за възлагане управлението  на „Многопрофилна болница за активно лечение“ 

ЕАД с д-р Гошо Христов Грозев  с нов тригодишен срок, считано от 25.04.2021 г.  
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2. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действтия за изпълнение на т.1 от настоящото 

Решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 151 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.137 ал.1 т.5 от Търговския Закон и чл.63 ал.4 от Закона за 

лечебните заведения, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Удължава срока на Договора за възлагане управлението  на „Медицински център І“ ЕООД с д-р Елена 

Вълкова Димитрова – Грозева с нов тригодишен срок, считано от 26.03.2021 г.  

2. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действтия за изпълнение на т.1 от настоящото 

Решение. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 152 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.25 ал.1; чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

I.  Определя списък с имотите пасища, мери и ливади – общинска собственост за общо ползване, съгласно 

Приложение № 1 и за индивидуално ползване, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение. Списъкът на 

имотите за индивидуално ползване с категории годишни рентни плащания за стопанската 2021/2022 г. за Община 

Гълъбово, в размер на 2,00 лв. за дка. за пасище, мера и ливада се обявява в общината и кметствата и се публикува 

на интернет страницата на общината.  

II. Определя такса за общо ползване за стопанската 2021/2022 г. на общинските мери, пасища и ливади в 

размер на 1,00 лв. за дка. Приходите от таксата се използват за поддържането им. Таксата се внася еднократно, 

предварително в каса наеми на Община Гълъбово.  

III. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата на територията на община Гълъбово за общо 

и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г. в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни 

животни /Приложение № 1 и Приложение № 2/ и приема Правила за ползване на мерите и пасищата за 

стопанската 2021/2022 г., съгласно Приложение № 3 към настоящото решение. 

IV. Приема Годишен план за паша за 2021 г., съгласно Приложение № 4 към настоящото решение. Дава 

съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на 

общината и ползвателите за поддържане на мерите и пасищата.  

V. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи от решението действия. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 153 
 

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 редовно 

неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД Стара Загора на 12.03.2021 год.  

2. Дава съгласие Пламен Ганчев Бараков – Заместник Кмет на Община Гълъбово, да гласува по т. 1 до т. 5 по 

предвидените въпроси от представения дневен ред, съобразно интересите на Община Гълъбово. 

3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията към същите за 

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

Гълъбово. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 154 
 

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

1. Отпуска еднократна парична помощ на в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ на Т.Б.К. от с.М. 

2. Разходът да бъде отразен в дейност 122 „Общинска администрация”, § 42-00 „Текущи трансфери, помощи за 

домакинствата по решение на ОбС” по бюджета на Община Гълъбово за 2021 г. 


