
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 3/26.11.2019 ГОДИНА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 5 
 

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 Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на 

територията на Община Гълъбово, приета с решение № 531/18.12.2018 г. на ОбС -Гълъбово, изм.и доп.с 

решение № 580/29.03.2019 г., както следва: 

1. В чл.25 създава нова алинея (4) със следния текст: „На предплатилите до 30 април за цялата година се 

прави отстъпка 5 на 100“. 

2. В Преходни и заключителни разпоредби създава нов § 7 със следния текст:  „Измененията и 

допълненията в настоящата Наредба, направени с Решение № ……./........2019 г. влизат в сила от 01.01.2020 г.“ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 6 
 

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 2019 г. на община Гълъбово, както следва: 

1. Завишава приходната част на бюджета за 2019 г. с 24 378 лв., като завишаването е по параграф §45-01 

„Текущи помощи и дарения от страната“ с 24 378 лв., т.е. било 10 008 лв., става 34 386 лв. 

2. Завишава разходната част на бюджета за 2019 г. с 24 378 лв., като завишението е по: Дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ - държавна дейност се завишава с 24 378 лв., 

бюджета на разпоредителя с бюджет ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Обручище – 24 378 лв., в т.ч. по § 10-20 

„Външни услуги“ – 6 528 лв. и по §10-11 „Храна“ с 17 850 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 
 

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: 

1. Одобрява актуализирания бюджет за приходи и разходи финансирани с европейски средства по проекти, 

както следва: 

1.1. Индикативен разчет  по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“  на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Обручище, в размер на 3 624.00 лв. 

1.2. Индикативен разчет  по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“  на СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово, в размер на 31 430.00 лв. 

1.3. Индикативен разчет  по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“  на I ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Гълъбово, в размер на 21 300.00 лв. 

1.4. Индикативен разчет  по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“  на II ОУ „Христо Ботев“ гр.Гълъбово, в размер на 24 500.00 лв. 

1.5. Индикативен разчет  по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“  на ПГ по Енергетика и електротехника гр.Гълъбово, в размер на 14 000.00 лв. 

1.6. Индикативен разчет  по проект „Медийна грамотност“ по програма „Еразъм+“  на ПГ по Енергетика и 

електротехника гр.Гълъбово, в размер на 33 562.00 лв. 

1.7. Индикативен разчет по проект „Възстановяване и укрепване на стената на яз."Хайдушко кладенче" и 

съоръженията към нея, находящ се в гр.Гълъбово“ по ОП „Околна среда“ на Община Гълъбово, в размер на 

998 963.00 лв. 

2. Одобрява актуализиран индикативен годишен разчет за сметки на средства от Европейския съюз на 

община Гълъбово на стойност 11 103 612.00 лв.  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 8 
 

На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Определя конкретен размер на трудовите възнаграждения на кметове на населени места  и кмет на община 

считано от 11.11.2019 г., както следва: 

» Кмет на община Гълъбово – 2 400.00 лв. + % за трудов стаж и професионален опит; 

» Кмет на кметство с.Обручище – 1 050.00 лв. + % за трудов стаж и професионален опит; 

» Кмет на кметство с.Мъдрец – 990.00 лв. + % за трудов стаж и професионален опит; 

» Кмет на кметство с.Главан – 990.00 лв. + % за трудов стаж и професионален опит; 

» Кмет на кметство с.Медникарово – 925.00 лв. + % за трудов стаж и професионален опит. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9 
 

На основание чл.26 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Определя пълно работно време с продължителност от  8 /осем/ часа дневно, при пет дневна работна 

седмица на Председателя на Общинския съвет Светла Боянчева, считано от 11.11.2019 г. 

2. Определя месечно възнаграждение на Председателя на Общинския съвет – Светла Боянчева в размер на 

2 160.00 лв месечно (90 % от заплатата на кмета на общината), считано от 11.11.2019 г. и допълнително трудово 

възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, в размер на 1,2 %, съгласно реда и начина, 

утвърдени за общинска администрация Гълъбово. 

3. Определя платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет - Гълъбово, г-жа Светла 

Захариева Боянчева, в размер на 30 работни дни. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 
 

На основание чл.21 ал.1 т.2 т.17 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Създава кметски наместничества с идентификационен номер в Единния класификатор на 

териториалните и административни единици както следва: 

» Кметстко наместничество в населено място с.Априлово с ЕКАТТЕ 00552 

» Кметско наместничество в населено място с.Помощник с ЕКАТТЕ 57515 

» Кметско наместничество в населено място с.Искрица с ЕКАТТЕ 32857 

» Кметско наместничество в населено място с.Мусачево с ЕКАТТЕ 49391 

2. Променя структурата на общинска администрация и числеността на персонала както следва: 

- Намалява числеността за длъжността „Кмет на кметство“ с 4 /четири/ щатни бройки, т.е било 8 /осем/ 

щатни бройки, става 4 /четири/ щатни бройки. 

- Завишава числеността на длъжността „Кметски наместник“ с 4 /четири/ щатни бройки, т.е било 2 /две/ 

щатни бройки, става 6 /шест/ щатни бройки. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 11 
 

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

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Разрешава изработването на ПУП – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 53134.220.48 

в землището на с.Обручище с цел промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и 

отреждане на терена за „Площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими 

отпадъци“ 

2. Одобрява задание за проектиране на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване 

за поземлен имот с идентификатор 53134.220.48 в землището на с.Обручище с цел промяна на 

предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и отреждане на терена за „Площадка за 

компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци“ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 12 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, 

чл.8 ал.1 от ЗОС и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план на обект на 

техническата инфраструктура „Довеждащ водопровод и сградно водопроводно отклонение към ПИ 47603.11.72 

по КК на с.Медникарово“, с трасе и сервитути в землището на с.Медникарово 
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2. Дава предварително съгласие за определяне на трасе на довеждащ водопровод през поземлен имот 

47603.36.139 по КК на с.Медникарово „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска 

собственост. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 
 

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

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Разрешава изработването на ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура 

„Електрификация на 83-та ЖП линия Симеоновград – Нова Загора. Кабелиране на действаща въздушна линия 

на ел. провод „Люляк“ при км.18+529“ с трасе и сервитути в поземлени имоти  с идентификатори 18280.43.28; 

18280.43.86; 18280.43.821; 18280.84.391; 18280.84.385; 18280.70.359; 18280.70.1. и 18280.71.241 по КК на 

гр.Гълъбово 

2. Одобрява задание за проектиране на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за 

обект на техническата инфраструктура „Електрификация на 83-та ЖП линия Симеоновград – Нова Загора. 

Кабелиране на действаща въздушна линия на ел. провод „Люляк“ при км.18+529“ с трасе и сервитути в 

поземлени имоти с идентификатори 18280.43.28; 18280.43.86; 18280.43.821; 18280.84.391; 18280.84.385; 

18280.70.359; 18280.70.1. и 18280.71.241 по КК на гр.Гълъбово 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 14 
 

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

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Разрешава изработването на ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура 

„Електрификация на 83-та ЖП линия Симеоновград – Нова Загора. Кабелиране на действаща въздушна линия 

на ел. провод „Априлово“ при км.18+499.18“ с трасе и сервитути в поземлени имоти  с идентификатори 

18280.43.821; 18280.84.391; 18280.71.241; 18280.71.267; 18280.71.2 по КК на гр.Гълъбово 

2. Одобрява задание за проектиране на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за 

обект на техническата инфраструктура „Електрификация на 83-та ЖП линия Симеоновград – Нова Загора. 

Кабелиране на действаща въздушна линия на ел. провод „Априлово“ при км.18+499.18“ с трасе и сервитути в 

поземлени имоти с идентификатори 18280.43.821; 18280.84.391; 18280.71.241; 18280.71.267; 18280.71.2 по КК на 

гр.Гълъбово 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 15 
 

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: „Оптично трасе 

с.Мъдрец – с.Искрица“, с трасе и сервитути през имоти с идентификатори 49535.118.820; 49535.118.650; 

49535.123.636; 49535.122.635 по КК на с.Мъдрец и имоти с идентификатори 32857.54.265 и 32857.53.243 по КК 

на с.Искрица. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 
 

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: „Оптично трасе 

с.Главан – с.Мъдрец“, с трасе и сервитути през имоти с идентификатори 14951.29.988; 14951.29.352; 

14951.5.1066; 14951.28.972 и 14951.27.146 по КК на с.Главан и имоти с идентификатори 49535.149.537; 

49535.226.507; 49535.148.507; 49535.141.507; 49535.138.507; 49535.112.507 и 49535.111.552 по КК на с.Мъдрец. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17 
 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България 

представителя на Общинския съвет г-жа Светла Захариева Боянчева – Председател на Общински съвет – 

Гълъбово 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще 

бъде заместван от г-жа Нели Кючукова – общински съветник 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 18 
 

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Определя за делегат в Общото събрание на РАО „Тракия“ – г-жа Светла Боянчева –Председател на 

Общински съвет – Гълъбово, а за зам.делегат г-жа Данаила Колева – общински съветник в Общински съвет – 

Гълъбово. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 19 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.19 от Правилник за финансово 

подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Гълъбово, Общински съвет – 

Община Гълъбово, реши: 

1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 1 000.00 /хиляда/ лв. на Д.П.К. от гр.Г.. 

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 2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 
 

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

1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лв. на В.Я.Г.– майка на А.А.И. от 

с.О.. 

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 2019 г. 


