
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 34/29.07.2021 ГОДИНА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 207 
 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.6 и с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.140 от 

Закона за публичните финанси; чл.9 от ЗОД и чл.49 от Наредбата 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. Приема уточнен план на бюджета за 2020 г. по приходната и разходната част по дейности, както следва:   

1.1. По прихода – 17 498 502 лв., в т.ч.   

За делегираните от държавата дейности – 8 843 181 лв.   

За местни дейности – 8 655 321 лв. 

1.2. По разхода – 17 498 502 лв., в т.ч.   

За делегирани от държавата дейности – 8 843 181 лв. 

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 981 500 лв. 

За местни дейности  - 7 673 821 лв.  

2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2020 г. по обекти и източници на 

финансиране, съгласно Разчет за финансиране на капиталови разходи. 

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г., както следва: 

3.1. По прихода – 14 590 434 лв., в т.ч.  

За делегирани от държавата  дейности – 7 847 445 лв. 

За местни дейности – 6 742 989 лв. 

3.2. По разхода – 14 590 434 лв., в т.ч. 

За делегирани от държавата дейности – 7 847 445 лв. 

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи - 853 939 лв. 

За местни дейности –  5 889 050 лв. 

4. Приема отчета за капиталови разходи за 2020 г. по обекти  и източници на финансиране,       съгласно  Разчет 

за финансиране на капиталови разходи. 

5. Приема отчета за изпълнение на сметките за сметки за средства от Европейския съюз с код 98 и 42, сметка за 

чужди средства с код 33, сметка за други средства от ЕС (ДЕС) и сметка за средства по други международни 

програми (ДМП) за 2020 г. 

6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2020 г. 

7. Приема консолидирания финансов отчет за 2020 г., в т.ч. консолидиран отчет за касово изпълнение на 

бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2020 г. 

8. Приема отчет на разходи за представителни цели на Кмета на Община Гълъбово и на Председателя на 

Общински съвет Гълъбово за 2020 г., съгласно Приложение 1. 

9. Приема информация за просрочените задължения към 31.12.2019 г., разплатени към 31.12.2020 г., съгласно 

Приложение 2. 

10. Приема информация за просрочени задължения към 31.12.2020 г. в размер на 1 611 940 лв. 

11. Приема информация за просрочени вземания към 31.12.2020 г. в размер на 1 120 096 лв. 

12. Приема информация за налични към 31.12.2020 г. задължения, съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.2 от 

ЗПФ, съгласно Приложение 3. 

13. Приема информация за поетите ангажименти за разходи в размер на 4 076 264 лв. и на новите задължения 

за разходи в размер на 4 856 877 лв. към 31.12.2020 г. по бюджета. 

14. Приема информация по доклад за извършена оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси към 31.12.2020 година. 

15. Приема информация по доклад за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 година.  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 208 
 

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 индикативен годишен разчет за 2021 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 

– 2020 г., проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“, съгласно Приложение № 1. 
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2. Одобрява индикативен годишен разчет за 2021 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 

– 2020 г., проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, съгласно 

Приложение № 1. 

3. Одобрява индикативен годишен разчет за 2021 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 

– 2020 г., проект "Подкрепа за приобщаващо образование“, съгласно Приложение № 1. 

4 Одобрява актуализиран индикативен годишен разчет за 2021 г. по ОП за храни и/или основно материално 

подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България“, проект "Осигуряване 

на топъл обяд в условията на пандемия COVID-19 в Община Гълъбово, съгласно Приложение № 1. 

5. Одобрява актуализиран индикативен разчет за капиталовите разходи за 2021 г., предвидени за финансиране 

със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях 

национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 2. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 197 
 

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 „Слънчева Марица“ ЕАД да изработят за своя сметка проект за подробен устройствен план 

/ПУП/ - план за застрояване за ПИ 47603.67.602 в землището на с.Медникарово с цел смяна на предназначението 

на земята и отреждане на терена за „чисто производствена зона“ /Пч/, със свободно застрояване с височина над 

15м. 

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

ПИ 47603.67.602 в землището на с.Медникарово с цел смяна на предназначението на земята и отреждане на 

терена за „чисто производствена зона“ /Пч/, със свободно застрояване с височина над 15 м. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 209 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.42, ал.2и 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: 

Държавни дейности: 

1. Намалява се параграф § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 850 лв. и 52-03 „Придобиване на 

друго оборудване, машини и съоръжения“ с 10 442 лв. и се завишава § 10-15 „Материали“ с 11 292 лв. в дейност 

322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ по бюджета на СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово.  

2. Намалява се параграф 10-15 „Материали“ със 6 072 лв. и се завишава се § 52-03 „Придобиване на друго 

оборудване, машини и съоръжения“ със същата сума по бюджета на второстепенния разпоредител ПГЕЕ 

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

Местни дейности 

1. Намалява се планът на разхода на дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата“, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с 5 664 лв. и се завишава 606 „Изграждане, ремонт и поддържане 

на уличната мрежа“ по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ със същата сума. 

2. Намалява се параграф § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт 

и поддържане на уличната мрежа“ със сумата от 60 000 лв. и се завишава § 10-30 „Текущ ремонт“ в същата 

дейност. 

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

остатък от капиталови разходи, както следва: 

1. Променя обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SZR 2040 от км 0+100 до 2+200 

с.Великово, било 68 011 лв., става 66 044 лв., § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ в дейност 832 „Служби и 

дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“. 

2. Променя обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SZR 1042 гр.Гълъбово - с.Априлово“ било 

82 970 лв., става 79 273 лв., § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, 

ремонт и изграждане на пътищата“. 

3. Завишава стойността на обект „Основен ремонт на ул.Чайка, гр.Гълъбово“, било 125 807 лв., става 128 505 

лв., т.е. с 2 698 лв. от преходен остатък от капиталови разходи от 2020 г. и 125 807 лв. от целеви средства за 

капиталови разходи за 2021 г по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и 

поддържане на уличната мрежа“.  

4. Завишава стойността на обект „Основен ремонт на ул.Ген.Владимир Заимов, гр.Гълъбово“, било 181 493 лв., 

става 184 459 лв., т.е. с 2 966 лв. от преходен остатък от капиталови разходи от 2020 г. и 181 493 лв. от целеви 

средства за капиталови разходи за 2021 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА в дейност 606 „Изграждане, 

ремонт и поддържане на уличната мрежа“. 

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

както следва: 
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1. Създава обект „Пробивно фрезова машина FR-16K с поставка“ – 1 бр. за нуждите на ПГЕЕ гр.Гълъбово, § 

52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения “ в дейност 326 „Професионални гимназии и 

паралелки за професионална подготовка“, било 0 лв., става 1 932 лв. 

2. Създава обект „Струг за метал SRB-550/400 с поставка“ - 1 бр. за нуждите на ПГЕЕ гр.Гълъбово, § 52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения “ в дейност 326 „Професионални гимназии и 

паралелки за професионална подготовка“, било 0 лв., става 4 140 лв. 

IV. Изменя се поименния списък на капиталовите разходи за 2021 г., придобити със средства от Национални 

програми, останали като преходен остатък, както следва: 

1. Променя обект „Лаптоп Intel Core i3-1005G1“- 29 бр. за нуждите на СУ „Васил Левски“, § 52-01 

„Придобиване на компютри и хардуер“ в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“, било 35 508 лв., става 34 800 лв. 

2. Променя обект „Лаптоп Intel Core i5-1021OU“- 6 бр. за нуждите на СУ „Васил Левски“, § 52-01 

„Придобиване на компютри и хардуер“ в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“, било 10 942 лв., става 10 800 лв. 

3. Променя обект „Безжична научна лаборатория Labdisc – 2 бр. за нуждите на СУ „Васил Левски“, § 52-03 

„Придобиване на компютри и хардуер“ в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“, било 11 100 лв., става 11 040 лв. 

4. Променя обект „Специализирани сензори за лабораторни упражнения по биология и химия 2х8 – 9 бр. за 

нуждите на СУ „Васил Левски“, § 52-03 „Придобиване на компютри и хардуер“ в дейност 322 „Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии“, било 11 161 лв., става 10 800 лв. 

5. Променя обект „Специализирани сензори за лабораторни упражнения по физика – 9 бр. за нуждите на СУ 

„Васил Левски“, § 52-03 „Придобиване на компютри и хардуер“ в дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“, било 11 161 лв., става 10 800 лв. 

6. Променя обект „Комплекти за роботика и конструиране за ученици над 10 години – 6 бр. нуждите на СУ 

„Васил Левски“, § 52-03 „Придобиване на компютри и хардуер“ в дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“, било 7 769 лв., става 7 200 лв. 

7. Отпада обект „Специализиран сет с лабораторни пособия по физика – 9 бр. за нуждите на СУ „Васил 

Левски“, § 52-03 „Придобиване на компютри и хардуер“ в дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“, било 9 091 лв., става 0 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 210 
 

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 год., по следния начин: 

I. Допълва раздел IV.ОПИСАНИЕ НА ВЕЩИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ 

ЗА ПРОДАЖБА, като се създава точка, както следва: 

Точка 1. /нова/ Лек автомобил Опел, модел „Инсигния“, тип двигател: Бензин, година на производство 2011 г., 

рег. № СТ 2406 КК. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 211 
 

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: „Кабелни линии 20 кV. за присъединяване към нов трафопост тип БКТП 1х800кVа в имот 

53134.514.255 по КК на с.Обручище към ел.мрежата и кабели ниско напрежение към съществуващи клиенти“, с 

трасе и сервитути през имоти 53134.23.103; 53134.502.42; 53134.502.228; 53134.514.255 и 53134.515.256 по 

кадастралната карта на с.Обручище 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 212 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от ЗМСМА, чл.68а, ал.4 от ЗСВ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Определя за мандат 2021 г. - 2025 г. кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Гълъбово и 

предлага на Общото събрание на Окръжен съд гр.Стара Загора да ги избере за такива, съгласно приложения 

списък /Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение/. 

2. Възлага на Председателя на ОбС – Гълъбово да предприеме действия да изпрати списъка на кандидатите и 

всички други необходими документи до Председателя на Окръжен съд – Стара Загора. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 213 
 

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: 
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1. Дава мандат на Пламен Ганчев Бараков – Заместник Кмет на Община Гълъбово – да участва в извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Стара Загора на 10.08.2021 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  № 214 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23, ал.2 и чл.27 ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Гълъбово и неговите комисии за периода: октомври 2020 г. 

– май 2021 г.  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 215 
 

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 ал.1 от Постановление № 128 

на Министерски съвет от 29.06.2017 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за 

разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от 

средищните училища, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Определя за учебната 2021/2022 г. следните общински училища за средищни: 

1.1. СУ „Васил Левски” гр.Гълъбово 

1.2. I ОУ „Св.Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово 

1.3. II ОУ „Христо Ботев” гр.Гълъбово 

2. Възлага на Кмета на община Гълъбово да предприеме необходимите действия за включване на 

горепосочените училища в Списъка на средищните училища в Република България. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 216 
 

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

Приема информация за състоянието на училищното и предучилищно образование в общината за учебната 

2020/2021 година и готовността на учебните заведения за началото на 2021/2022 учебна година. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 217 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, 2 и ал.3 от Наредба 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, Общински съвет – 

Гълъбово, реши: 

1. За учебната 2021/2022 г. утвърждава паралелки от неспециализираните училища на територията на община 

Гълъбово с брой на учениците под минимално установения такъв в чл.61 ал.1 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование, за които са осигурени допълнителни 

финансови средства, както следва: 

1.1. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, с.Обручище 

I клас и IV слят клас  - 11 ученика /при минимален норматив –16/ 

II клас и III слят клас  - 7 ученика /при минимален норматив – 16/ 

V клас   - 6 ученика /при минимален норматив – 18/ 

VI и VII слят клас  - 8 ученика /при минимален норматив – 18/ 

1.2. II ОУ „Христо Ботев“, гр.Гълъбово 
II а клас   - 11 ученика /при минимален норматив –16/         

 

 


