
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 30/31.05.2021 ГОДИНА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 183 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, чл.8 ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Гълъбово, 

реши: 

Допълва Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 

Гълъбово, като се създава нов член, както следва: 

Чл.26а /нов/ (1) Части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други 
имоти и обекти - публична общинска собственост, могат да се ползват без търг или конкурс за извършване на 

търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи - открити щандове, апарати, грилове, 

хладилни витрини, щендери, колички и други подобни въз основа на разрешение, издадено от кмета на общината. 

(2) За обектите по ал.1 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, 

одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, 

типа, размерите и предназначението на обекта. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на 

обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с Наредбата за 

реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на община Гълъбово. 

(3) Договорите за наем се сключват с кмета на Общината по цени, определени с Наредбата за началните 

/базисните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Гълъбово, за срок от 1 до 5 

години, зависимост от вида и предназначението на обекта. 

(4) При постъпили две или повече заявления в рамките на един месец за едно и също място се провежда 
процедура по реда на чл.78, ал.2 от НРПУРОИ. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 184 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.8 ал.9 от ЗОС, чл.40 ал.1 от ЗК и чл.19 ал.1 от Наредбата за 

изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, Общински съвет – Гълъбово, 

реши: 

Приема План за действие за общинските концесии на Община Гълъбово за периода 2021 – 2027 година 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 185 
 

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

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община 

Гълъбово за 2021 г., по следния начин: 

I. Допълва раздел ІІ.„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем и за безвъзмездно ползване или безвъзмездно управление“, както следва: 

1. Подраздел „2.1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем за осъществяване на търговска дейност“, като се създават следните точки: 

Точка 3 /нова/ Част от имот, представляващ помещение с площ от 20 кв.м., находящо се на тавански етаж в 

корпус „А“ в сградата на общинска болница, ведно с покривна площ с площ от 42 кв.м. от сградата на МБАЛ 

гр.Гълъбово, построена в УПИ I, кв.111 по плана на гр.Гълъбово. 

Точка 4 /нова/ Помещение, находящо се в източната част на първи етаж, корпус „А“ в сградата на МБАЛ 

гр.Гълъбово с площ от 11,22 кв.м., построена в УПИ I, кв.111 по плана на гр.Гълъбово. 
2. Подраздел „2.2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем за поставяне на кафе-автомати“, като се създават нови точки както следва: 

Точка 21 /нова/ Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в част от УПИ VI, кв.160, 

по плана на гр.Гълъбово, с площ от 1 /един/ кв.м. 

Точка 22 /нова/ Част от стълбищна площадка на сграда на Народно читалище, построена в УПИ ХI, кв.33, по 

плана на кв.„М. Станев“, гр.Гълъбово за поставяне на кафе-автомат и вендинг машина за напитки и закуски, с 

площ от 2 /два/ кв.м. 

II. Допълва раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за продажба“, както 

следва: 

Точка 12 /нова/ Урегулиран поземлен имот IX 2418, находящ се кв.63 по плана на гр.Гълъбово с площ от 1566 

кв.м. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 186 
 

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 

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

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

1. Изменя разходната част на бюджета на ДСХ – дейност 540 „Домове за стари хора“ - раздел държавни 

дейности, като намаля § 10-16 „Разходи за вода, горива и ел.енергия“ със 6 200 лв. и завишава § 10-30 „Текущ 

ремонт“ със 6 200 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 187 
 

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

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Изменя Решение № 102 от Протокол 15/14.09.2020 г. на Общински съвет – Гълъбово, в частта му, касаеща 

условията за погасяване, както следва: в т.1, „- срок за погасяване“ – текстът „до 12 месеца…“ се изменя на „до 15 

месеца…“. 

В останалата си част решението остава без изменения. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 188 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 т.3 от Наредбата за условията и ред, при 

които община Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, в 

които е съдружник и акционер, Общински съвет – Гълъбово, реши: 
Приема Годишен Финансов отчет и баланса на „Общинско строителство – Гълъбово“ ЕООД, гр.Гълъбово за 

2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 189 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 т.3 от Наредбата за условията и ред, при 

които община Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, в 

които е съдружник и акционер, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Годишен Финансов отчет и баланса на „Благоустройство и чистота“ ЕООД, гр.Гълъбово за 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 190 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26 ал.1 от НРПУРОИ, чл.19 ал.1 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, чл.8 ал.1 от Наредбата за базисните /началните/ 

цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Отдава под наем част от имот, представляващ помещение с площ от 20 /двадесет/ кв.м., находящо се на 

тавански етаж в корпус „А“ /буква „А“/ в сградата на общинска болница, ведно с покривна площ с площ от 42 

/четиридесет и два/ кв.м. от сградата на МБАЛ гр.Гълъбово, построена в УПИ I /първи/, кв.111 /сто и единадесет/ 

по плана на гр.Гълъбово на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр.София, ЕИК 

831642181 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.„Цариградско шосе“ № 115и. 
2. Срок на договора 10 /десет/ години. 

3. Месечна наемна цена в размер на 161,20 лв. /сто шестдесет и един лева и двадесет стотинки/ лв. без ДДС. 

4. Упълномощава Кмета на общината за последващи действия за сключване на договор за наем. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 191 
 

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 вендинг машина за напитки и закуски, както следва: 

Празно общинско място за поставяне на вендинг машина за напитки и закуски, находящо се в североизточната 

част на етаж I /първи/ в сградата на МБАЛ гр.Гълъбово, построена в УПИ I, кв.111, с площ от 1 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 05.07.2021 г. от 10.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 12.07.2021 г. от 10.30 часа. 
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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 02.07.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

09.07.2021 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 02.07.2021 
г., за повторната дата – до 16.30 часа на 09.07.2021 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  № 192 
 

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 част от имот – публична общинска собственост, 

представляващ:  

Част от стълбищна площадка на сграда на Народно читалище, построена в УПИ ХI, кв.33, по плана на 

кв.„М.Станев“, гр.Гълъбово за поставяне на кафе-автомат и вендинг машина за напитки и закуски, с площ от 2 

/два/ кв.м., за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 10,00 лв. /десет 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 05.07.2021 г. от 14.00 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 12.07.2021 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 02.07.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

09.07.2021 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 02.07.2021 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 09.07.2021 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  № 193 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 181/28.04.2021 г. на ОбС - Гълъбово, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Удължава срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели до 30.06.2021г.  

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. 


