
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 36/29.09.2021 ГОДИНА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 220 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.53 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. Приема отчета за изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз с код 42 и 98 и на 

сметки с код 33, 96 и 97 на Община Гълъбово към 30.06.2021 г. 

2. Приема основните показатели по чл. 14 от Закона за публичните финанси – приходи, помощи и дарения, 

разходи, бюджетни взаимоотношения, бюджетно салдо и финансиране на бюджетното салдо към 30.06.2021 г., 

съгласно Приложение 1. 

3. Приема отчет за изпълнение на определените от Общински съвет Гълъбово разходи и приходи на кметствата 

и населените места с кметски наместници към 30.06.2021 г., съгласно Приложение 14 и Приложение 15.  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 221 
 

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 № 0400304321, съдържащ немодифицирано мнение относно 

консолидирания годишен отчет на община Гълъбово за 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 222 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема разработената „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

енергийни източници и биогорива на Община Гълъбово за периода 2021 – 2024 г.“ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 223 
 

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 актуализираната тригодишна 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  № 224 
 

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

наем за осъществяване на търговска дейност“ се създава нова точка: 

Точка 5. /нова/ Офис № 6, находящ се на етаж 2 на сграда /Търговски център – корпус „В“/, построена в УПИ 

IV, кв.153, по плана на гр.Гълъбово, с площ от 20,63 кв.м. 

2. В подраздел 2.3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем за поставяне на преместваеми съоръжения“ се създава нова точка: 

Точка 12. /нова/ Празно място - публична общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение, 

представляващо част от улица с о.т. 389,383,387, кв.1 по плана на гр.Гълъбово с площ от 4,00 кв.м.  

3. В подраздел 2.8. „Имоти – общинска собственост, които ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване 

или безвъзмездно управление“ се създава точка: 

Точка 1. /нова/ Част от сграда, представляваща четири стаи, коридор и тоалетна с обща площ 74,18 кв.м., 

находящи се на трети етаж в сграда, построена в УПИ II „за поща“, кв.152 по плана на гр.Гълъбово. 

II. Допълва раздел ХI. „Описание на имотите предоставени с отстъпено право на строеж, които общината има 

намерение да предложи за продажба на собствениците на законно построени върху тях сгради“, като се създава 

точка:  

Точка 1. /нова/ Урегулиран поземлен имот II 1494, кв.12 по плана на гр.Гълъбово с площ от 794 кв.м. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 225 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 т.1 от Закона за общинския дълг и чл.103 ал.1 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие за поемане на общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет поради временен 

касов разрив по бюджет 2021 г., при следните параметри: 

 1.1. Максимален размер на дълга - 500 000 лева. 

1.2. Валута на дълга – български лева. 

1.3. Вид на дълга – краткосрочен. 

1.4. Условия за погасяване на кредита: 

- срок за погасяване – до 30.06.2022 г. 

- източници за погасяване на главницата – местни приходи; 

1.5. Лихви, такси, комисионни – не се дължат. 

2. Възлага на кмета на Община Гълъбово да подготви искането за безлихвен заем от Централния бюджет, да 

подпише договора, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 

на настоящото решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 226 
 

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. Завишава § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 2 562 лв. и намалява § 10-15 „Материали“ с 2 

237 лв. и § 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 325 лв. в дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“ по бюджета на Второ ОУ „Христо Ботев“ гр.Гълъбово.  

Местни дейности 

1. Изменя се планът на разхода на дейност 122 „Общинска администрация“, като се намаля § 52-01 

„Придобиване на компютри и хардуер“ с 30 928 лв., намаля се § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с 25 000 лв. и се 

завишава § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 40 900 лв. 

2. Намаля се планът на дейност 123 „Общински съвети“ с 10 лв. по § 52-01 „Придобиване на компютри и 

хардуер“. 

3. Завишава се планът на разхода на дейност 524 „Домашен социален патронаж“ по 52-04 „Придобиване на 

транспортни средства“ с 15 038 лв. 

4. Изменя се планът на разхода на дейност 389 „Други дейности по образованието“, като се намаля § 52-01 

„Придобиване на компютри и хардуер“ с 2 000 лв. и се завишава § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения“ с 2 000 лв. по бюджета на второстепенния разпоредител „Други дейности по 

образованието и детски градини“. 

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

остатък от капиталови разходи от 2020 г., както следва: 

1. Отпада обект „Компютърни конфигурации - 11 бр.“ в дейност 122 „Общинска администрация“, т.е. било 

17 140 лв., става 0 лв., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“. 

2. Изменя обект „Компютърна конфигурация - 1 бр. в дейност 123 „Общински съвети“, т.е. било 2 000 лв., т.е. 

1 990 лв., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“. 

3. Изменя стойността на обект „Сървър – 2 бр.“, т.е. било 6 000 лв, става 9 180 лв., в дейност 122 „Общинска 

администрация“, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“. 

4. Изменя стойността на обект „Лаптоп – 1 бр.“, т.е. било 3 000 лв, става 1 932 лв., в дейност 122 „Общинска 

администрация“, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“. 

5. Завишава стойността на обект „Закупуване на патронажен автомобил за нуждите на ДСП“ – 1 брой, т.е. било 

15 000 лв., става 30 038 лв., т.е. 15 038 лв. от преходен остатък от капиталови разходи от 2020 г. и 15 000 лв. от 

целеви средства за капиталови разходи за 2021 г. 

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

капиталови разходи за 2021 г., както следва: 

1. Отпада обект „Компютърни конфигурации - 5 бр.“ в дейност 122 „Общинска администрация“, т.е. било 

7 500 лв., става 0 лв., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“. 

2. Отпада обект „Компютри - 7 бр.“ в дейност 122 „Общинска администрация“, т.е. било 8 400 лв., става 0 лв., § 

52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“. 

3. Изменя стойността на обект „Мултифункционално устройство – скенер – принтер – копир“ – 1 бр. в дейност 

122 „Общинска администрация“, т.е. било 2 000 лв., става 1 297 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения“. 
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4. Отпада обект „Основен ремонт на климатична инсталация в ОА“ в дейност 122 „Общинска администрация“, 

т.е. било 25 000 лв., става 0 лв., § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“. 

5. Създава обект “Климатична инсталация в ОА“ в дейност 122 „Общинска администрация“, т.е. било 0 лв., 

става 41 603 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. 

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

трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма /§ 64-00/ за 

2021 г., както следва: 

1. Създава обект „Изграждане на беседка – 1 бр.“ в дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“ по бюджета на Второ ОУ „Христо Ботев“ гр.Гълъбово, т.е. било 0 лв., става 2 562 лв., § 

52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 

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

следва: 

1. Отпада обект „Компютърна конфигурация - сървър - 1 бр.“ в дейност 389 „Други дейности по 

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

градини“, т.е. било 2 000 лв., става 0 лв., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“. 

2. Създава обект „Матричен принтер – 1 бр.“ в дейност 389 „Други дейности по образованието“ по бюджета на 

второстепенния разпоредител „Други дейности по образованието и детски градини“, т.е. било 0 лв., става 2 000 

лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 227 
 

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: 

1. Изменя разходната част на бюджета за 2021 г. в раздел Държавни дейности, както следва: 

1.1. Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ 

- завишава се § 52-03 „ Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със сумата от 7 980 лв. по 

бюджета на СУ „ Васил Левски“ гр.Гълъбово. 

- намалява се § 05-52 „Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ“ със сумата от 4 980 лв,  по бюджета на 

СУ „ Васил Левски“ гр.Гълъбово. 

- намалява се § 10-16 „Вода, горива и енергия“ със сумата от 3 000 лв. , по бюджета на СУ „Васил Левски“ 

гр.Гълъбово.  

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

програми, останали като преходен остатък, както следва: 

- създава се обект „Инверторен климатик Toshiba Seiya RAS-B13J2KVG-E “– 3 бр. за нуждите на СУ „Васил 

Левски“ гр.Гълъбово в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ на стойност 7 980 

лв. – § 52-03 „ Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, т.е. било 0 лв., става 7 980 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 228 
 

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

Дава съгласие за извършване на трансфер от бюджета към сметка за средства от Европейски съюз с код 98 в 

размер на 24 313,55 лв. във връзка с работата на Община Гълъбово по проект „Възстановяване и укрепване на 

стената на яз.“Хайдушко кладенче“ и съоръженията към нея, находящ се в землището на Община Гълъбово – 

оперативна програма „Околна среда”, дог. .№ BG16M1OP002-4.004-0002-C01 от 13.02.2019 г.  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 229 
 

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

1. Увеличава щатната численост на персонала в дейност „Други дейности по образование и детски градини“, 

считано от 01.10.2021 г. с 1 щатна бройка „Шофьор на училищен автобус“., т.е. била 4 щ.бр., става 5 щ.бр.  

2. Увеличава щатната численост на персонала на делегираната от държавата дейност „Здравни кабинети в 

училища и детски градини“, считано от 01.10.2021 г. с 0,5 щатна бройка „Медицинска сестра“ – II ОУ “Христо 

Ботев“., т.е. била 5,5 щ.бр., става 6 щ.бр  

 3. Упълномощава кмета на общината да предприеме действия за изпълнение на решението. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 230 
 

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: 
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Приема Годишен Финансов отчет и баланса на „Рекламна агенция – Гълъбови вести“ ЕООД, гр.Гълъбово за 

2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 231 
 

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 „Медицински център І“ ЕООД, гр.Гълъбово за 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 232 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 т.6 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 „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕАД, 

гр.Гълъбово за 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 233 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.8 ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.60 ал.2 т.3 от Закона за водите, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Дава съгласие в полза на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за продължаване срока на 

действие на издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 31510322/28.11.2011 г. за питейно-битово 

водоснабдяване на с.Мъдрец и с.Главан, общ.Гълъбово чрез съществуващо водовземно съоръжение, което 

включва ползването на следните активи – публична общинска собственост: 

1. Имот с идентификатор 49535.105.408, находящ се в землището на с.Мъдрец с площ от 16 535 кв.м. и НТП: 

Извор на прясна вода; 

2. Шахтов кладенец 1 при ЦПС; 

3. Помпена станция „Мъдрец“ I; 

4. Помпена станция „Мъдрец - Главан“ II, подем; 

5. Склад помпена станция; 

6. Черпателен резервоар 25 м³; 

7. Трафопост; 

8. Шахтов кладенец 2 при ЦПС; 

9. Тръбен кладенец 6;  

10. Бункерна помпена станция 6; 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 234 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.25 ал.1 и чл.37и, ал.13 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 по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи по землища, подробно 

описани в Приложение № 1 към настоящото решение. 

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 02.11.2021 г. от 

11.30 часа, повторен търг в случаите на чл.79, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 09.11.2021 г. от 11.30 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 40.00 лв. без ДДС, платима на каса 

наеми на партера на Общината. 

VIII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 01.11.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

08.11.2021 г. 

IX. Предложенията за участие – подават се в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 01.11.2021 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 08.11.2021 г. 

X. Утвърждава следната тръжна документация: списък на имотите, предмет на настоящата тръжна прожедура 

/Приложение № 1/, Заявление за участие /приложение № 2/, образец на оферта /приложение № 3/, проекто-договор 

за наем /приложение № 4/, условия за участие в търга /приложение № 5/. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 235 
 

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.8 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, 

представляваща: 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 с начална тръжна месечна 

наемна цена от 37,03 лв. /тридесет и седем лева и три ст./ без ДДС. 

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 

по сметка на МБАЛ 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 04.11.2021 г. от 10.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 11.11.2021 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 03.11.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

10.11.2021 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 03.11.2021 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 10.11.2021 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  № 236 
 

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: 

І. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска 

собственост, както следва: Офис № 6, находящ се на етаж 2 на сграда /Търговски център – корпус „В“/, построена 

в УПИ IV, кв.153, по плана на гр.Гълъбово, с площ от 20,63 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна 

месечна наемна цена от 74,27 /седемдесет и четири лева двадесет и седем ст./ 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 03.11.2021 г. от 11.30 часа. Повторен 

търг в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 10.11.2021 г. от 11.30 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 02.11.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

09.11.2021 г. 

VІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 02.11.2021 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 09.11.2021 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  № 237 
 

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.16 

ал.1 т.1 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 преместваемо съоъжение, представляващо част от улица с о.т. 389,383,387, кв.1 по плана на гр.Гълъбово с 

площ от 4,00 кв.м. за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна наемна цена 9,60 /девет лева и шестдесет ст./ лв. без 

ДДС. 

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. 
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IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена без ДДС, платим по сметка на 

Община Гълъбово №BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 03.11.2021 г. от 10.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 10.11.2021 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 02.11.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

09.11.2021 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 02.11.2021 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 09.11.2021 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  № 238 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.69, чл.70 ал.1 и ал.4, чл.78, чл.79 ал.1 от 

НРПУРОИ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

І. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – 

общинска собственост, както следва: 

Обект - Лек автомобил Опел, модел „Инсигния“, тип двигател: Бензин, година на производство 2011 г., рег. № 

СТ2406КК, с началнта тръжна продажна цена от 4 250,00 /четири хиляди двеста и петдесет лева/ лв. без ДДС. 

ІІ. Определя стъпка за наддаване – 2 на сто от началната тръжна цена. 

IІI. Определя начин на плащане – цената да се заплати в български лева, в 14-дневен срок от връчването на 

заповедта за определяне на спечелилия публичния търг участник в “Общинска банка” АД гр. Гълъбово, по сметка 

№ BG16SOMB91308438008244, BIC SOMBBGSF  и код за вид плащане – 44 56 00. 

IV. Определя депозит за участие в публичния търг – 10% от първоначалната тръжна цена, без ДДС, платим в 

“Общинска банка” АД гр.Гълъбово по сметка № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 02.11.2021 г. от 10.30 часа. Повторен търг 

в случаите на чл.79 ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на 09.11.2021г. от 10.30 часа. 

VІ. Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за 

участие в размер на 40.00 лева без ДДС, платима в касата на партерен етаж на Общинска администрация гр. 

Гълъбово. 

VIІ. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 01.11.2021 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

08.11.2021 г. 

VІІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 01.11.2021 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 08.11.2021 г. 

 ІХ. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, проекто-договор за 

продажба /приложение № 2/, условия за участие в публичен търг /приложение № 3/. 


