
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 28/28.04.2021 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 171 
 

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: 

I. Изменя бюджета за 2021 г. на община Гълъбово, както следва: 

1. Държавни дейности: 

1.1. Намалява се параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 11 450 лв. и се 

завишава § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ със същата сума в дейност 311 „Детски градини“ по 

бюджета на второстепенния разпоредител с бюджет „Други дейности по образованието и детски градини“  

2. Местни дейности 

2.1. Намалява се планът на разхода на дейност 122 „Общинска администрация“, § 53-09 „Придобиване на 

други нематериални дълготрайни активи“ със 76 000 лв. 

2.2. Намалява се планът на разхода на дейност 623 „Чистота“, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни 

обекти“ с 89 000 лв., параграф § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 3 200 лв., § 10-30 „Текущ ремонт“ 

с 33 612 лв., а се завишава § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 3 200 лв. и § 51-

00 „Основен ремонт“ с 33 612 лв. 

2.3. Завишава се планът на разхода в дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по 

жилищно строителство и териториално развитие“, § 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни 

активи“ със 76 000 лв. 

2.4. Завишава се планът на разхода в дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“, § 52-06 

„Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 89 000 лв. 

2.5. Завишава се планът на разхода по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 3 

600 лв. и се намаля разходът по § 10-11 „Храна“ с 3 600 лв. в дейност 759 „Други дейности по културата“. 

II. Изменя се поименния списък на капиталовите разходи с обекти, финансирани със собствени средства, както 

следва: 

1. Променя обект „Печка професионална - 1 бр. за ДГ Радост“ в дейност 311 „Детски градини“ от § 52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ със 

същата сума – 6 650 лв. 

2. Променя обект „Пералня професионална - 1 бр. за ДГ Наталия“ в дейност 311 „Детски градини“ от § 52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ със 

същата сума – 4 800 лв. 

3. Променя обект „Климатици – 2 броя“ – дейност 623 „Чистота“ от § 52-05 „Придобиване на стопански 

инвентар“ в § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със същата сума – 3 200 лв. 

4. Заличава обект „Изготвяне на работен проект за площадка за компостиране на зелени отпадъци“ в дейност 

623 „Чистота“, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 30 000 лв. 

5. Създава обект „Изготвяне на работен проект за площадка за компостиране на зелени отпадъци“ в дейност 

627 „Управление на дейностите по отпадъците“, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 30 000 лв. 

6. Заличава обект „Изготвяне на работен проект "Инсталация за сепариране на битови отпадъци"  в дейност 

623 „Чистота“, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 59 000 лв. 

7. Създава обект „Изготвяне на работен проект "Инсталация за сепариране на битови отпадъци“ в дейност 627 

„Управление на дейностите по отпадъците“, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 59 000 лв. 

8. Създава обект „Закупуване на помпа на абонатна станция за парна инсталация“ в дейност 759 „Други 

дейности по културата“, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 3 600 лв. 

9. Създава обект „Основен ремонт на сметосъбирачен автомобил“ в дейност 623 „Чистота“, § 51-00 „Основен 

ремонт“ с 33 612 лв. 

III. Изменя се поименния списък на капиталовите разходи с обекти, финансирани с целеви средства за 

капиталови разходи, както следва: 

1. Заличава обект „Изработване на общ устройствен план гр.Гълъбово“ – дейност 122 „Общинска 

администрация“ в размер на 76 000 лв., § 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 

2. Създава обект „Изработване на общ устройствен план гр.Гълъбово“ – дейност 601 „Управление, контрол и 

регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие“ в размер на 76 000 лв., § 53-09 

„Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 

IV. Изменя се поименния списък на капиталовите разходи с обекти, финансирани със средства от преходен 

остатък, както следва: 
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1. Променя обект „Сървър – 3 броя“ в дейност 122 „Общинска администрация“, § 52-01 „Придобиване на 

компютри и хардуер“ за 9 000 лв., на „Сървър – 2 броя“ със сума - 6 000 лв. 

2. Създава обект „Лаптоп – 1 бр.“ в дейност 122 „Общинска администрация“, § 52-01 „Придобиване на 

компютри и хардуер“ с 3 000 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 172 
 

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: 

I. Изменя бюджета за 2021 г. на община Гълъбово, както следва: 

1. Завишава приходната част на бюджета за 2021 г. с 10 980 лв., като завишаването е по параграф § 45-01 

„Текущи помощи и дарения от страната“ с 10 980 лв., т.е. било 0 лв., става 10 980 лв. по бюджета на ОУ 

„Св.Св.Кирил и Методий“ с.Обручище. 

2. Завишава приходната част на бюджета за 2021 г. с 396 лв. по § 36-11 „Получени застрахователни 

обезщетения за ДМА“, т.е. било 0 лв., става 396 лв. по бюджета на СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово. 

3. Завишава разходната част на бюджета за 2021 г. с 10 980 лв., като завишението е в дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ - държавна дейност по бюджета на разпоредителя с 

бюджет ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Обручище по § 10-20 „Външни услуги“ със 7 020 лв. и по § 10-11 „Храна“ 

с 3 960 лв. 

4. Завишава разходната част на бюджета за 2021 г. с 396 лв., като завишението е в дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ - държавна дейност по бюджета на разпоредителя с 

бюджет СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово по § 10-15 „Материали“ с 396 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 173 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински 

съвет – Гълъбово, реши: 

1. Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да изработят за своя сметка проект за подробен устройствен 

план /ПУП/ - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 53134.514.255 по КК на 

с.Обручище с цел отделяне на 89 м
2
 от него в самостоятелно УПИ и отреждане му за техническа инфраструктура с 

цел смяна на предназначението на земеделската земя. 

2. Одобрява задание за проектиране на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - ПРЗ (план за регулация и 

застрояване) за поземлен имот с идентификатор 53134.514.255 по КК на с.Обручище с цел отделяне на 89 м
2
 от 

него в самостоятелно УПИ и отреждане му за техническа инфраструктура с цел смяна на предназначението на 

земеделската земя. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 174 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински 

съвет – Гълъбово, реши: 

1. Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да изработят за своя сметка проект за подробен устройствен 

план /ПУП/ - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „ТП „Автобусни превози“ – нови 

кабелни линии 0,4 кV. и КРШ, предвидени за електрозахранване на клиенти, разположени северно от 

ул.„Дъмбовица“, гр.Гълъбово“, с трасе извън урбанизираната територия през имот 18280.76.906 по КК на 

гр.Гълъбово. 

2. Одобрява задание за проектиране на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за обект 

на техническата инфраструктура „ТП „Автобусни превози“ – нови кабелни линии 0,4 кV. и КРШ, предвидени за 

електрозахранване на клиенти, разположени северно от ул.„Дъмбовица“, гр.Гълъбово“, с трасе извън 

урбанизираната територия през имот 18280.76.906 по КК на гр.Гълъбово. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 175 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински 

съвет – Гълъбово, реши: 

1. Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да изработят за своя сметка проект за подробен устройствен 

план /ПУП/ - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Кабелни линии за присъединяване на 

нов трафопост тип БКТП 1х800кVа в имот № 53134.514.255 по КК на с.Обручище към ел. мрежа и кабели ниско 

напрежение към съществуващи клиенти“, с трасе през имоти 53134.23.103; 53134.502.42, 53134.502.228, 

53134.514.255 и 53134.515.256 по КК на с.Обручище. 
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2. Одобрява задание за проектиране на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - „Кабелни линии за 

присъединяване на нов трафопост тип БКТП 1х800кVа в имот № 53134.514.255 по КК на с.Обручище към 

ел.мрежа и кабели ниско напрежение към съществуващи клиенти“, с трасе през имоти 53134.23.103; 53134.42.502 

и 53134.515.256 по КК на с.Обручище. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 176 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.24 от 

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

– Гълъбово, реши: 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на празно място – публична общинска собственост за поставяне 

на кафе-автомат, находящо се върху улица с о.т.672-263, с площ от 1 /един/ кв.м., за срок от 5 /пет/ години с 

начална тръжна месечна наемна цена от 7,00 лв. /седем лева/; 

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

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

в Общинска администрация гр.Гълъбово. 

IV. 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 01.06.2021 г. от 10.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 08.06.2021 г. от 10.30 часа. 

VI. 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. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 31.05.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

07.06.2021 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 31.05.2021 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 07.06.2021 г. 

IX. 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  № 177 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.1 от ЗОС; чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от 

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

– Гълъбово, реши: 

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

кафе-автомати, както следва: 

Обект № 1: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в УПИ I 1528, кв.88, по плана 

на с.Обручище, с площ от 1 /един/ кв.м., с начална тръжна цена в размер на 5 /пет/ лв.  

Обект № 2: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в ПИ 700, кв.75, по плана на 

с.Обручище, с площ от 1 /един/ кв.м., с начална тръжна цена в размер на 5 /пет/ лв. 

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

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

в Общинска администрация гр.Гълъбово. 

IV. 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 01.06.2021 г. от 14.00 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 08.06.2021 г. от 14.00 часа. 

VI. 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. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 31.05.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

07.06.2021 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 31.05.2021 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 07.06.2021 г. 

IX.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  № 178 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.77 ал.1 т.2 и чл.78 ал.1 от НРПУРОИ, 

чл.8 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 
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І. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска 

собственост, както следва:  

1. Помещение /офис № 4/, находящо се на II /втори/ етаж на сграда /Търговски център – корпус „В“/, построена 

в УПИ IV, кв.153 по плана на гр.Гълъбово, с площ от 20,83 /двадесет цяло осемдесет и три/ кв.м., за срок от 5 /пет/ 

години, с начална тръжна месечна наемна цена от 75,00 /седемдесет и пет лева/ лв. без ДДС. 

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

в Общинска администрация гр.Гълъбово на каса – наеми 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 31.05.2021 г. от 10.30 часа. Повторен 

търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 07.06.2021 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 28.05.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

04.06.2021 г. 

VІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 28.05.2021 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 04.06.2021 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  № 179 
 

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 

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД Стара Загора на 11 май 2021 г.  

2. Дава съгласие Пламен Ганчев Бараков – Заместник Кмет на Община Гълъбово, да гласува по т.1 и т.2 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  № 180 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.7 ал.2 от ЗБППМН,  Общински съвет – Гълъбово реши: 

Приема отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни /МКБППМН/ за 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 181 
 

На основание чл.21 ал.1 т.1 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет 

– Гълъбово, реши: 

1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за провеждането й: 

1.1. Избира временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни 

заседатели в Районен съд гр.Гълъбово и да проведе изслушване, в състав: 

 г-жа Светла Боянчева – Председател 

 г-жа Данаила Колева – Член  

 г-н Дарина Василева – Член  

 г-н Георги Анастасов – Член 

 г-н Денислав Палазов – Член 

1.2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на 

следните условия:  

а) възраст от 21 до 68 години; 

б) имат настоящ адрес в община Гълъбово, която попада в рамките на съдебния район на РС Гълъбово, за 

който кандидатстват; 

в) имат завършено най-малко средно образование; 

г) не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

д) да не страдат от психически заболявания. 

е) да не са  съдебни заседатели в друг съд; 

ж) да не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват; 
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з) да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; 

и) да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други 

органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран. 

1.3. В срок до 31.05.2021 г. кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Гълъбово подават в 

деловодството на ОбС Гълъбово следните документи: 

1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване  

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; 

5. мотивационно писмо; 

6. писмено съгласие; 

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67 ал.3 от ЗСВ; 

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 

народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. 

1.4. Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване изискванията на чл.68 ал.4 от ЗСВ 

и съставя доклад за протичането му, който се публикува на интернет страницата на община Гълъбово – сектор 

Общински съвет и се предоставя на ОбС – Гълъбово в 7-дневен срок преди определянето на кандидатите за 

съдебни заседатели. 

1.5. Утвърждава образци на документи:  

- Заявление за съгласие; 

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67 ал.3 от ЗСВ  

2. Възлага на председателя на ОбС – Гълъбово да публикува решението на интернет страницата на община 

Гълъбово, във в.„Гълъбови вести“ и да се постави на таблото за обяви и съобщения на Общински съвет – 

Гълъбово. 
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