
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 40/20.12.2021 ГОДИНА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 264 
 

На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл.66 ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

I. Приема обобщената План-сметка за приходите и разходите от такса „Битови отпадъци” за 2022 г. на Община 

Гълъбово, както следва: 
 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” на община Гълъбово 

Ι. ОБЩО ПРИХОДИ  2 230 000.00 лв. 

1. Преходен остатък 31.12.2021 г.   100 000.00 лв. 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци”   1 700 000.00 лв. 

3. Възстановяване на безлихвен заем  430 000.00 лв. 

ΙΙ. ОБЩО РАЗХОДИ   2 125 000.00 лв. 

1. Осигуряване на съдове за битови отпадъци, поддръжка, ремонт,   

почистване и дезинфекция  135 000.00 лв. 

1.1. Поддръжка, ремонт, почистване и дезинфекция на съдове за битови  

отпадъци    35 000.00 лв. 

1.2. Осигуряване на съдове за битови отпадъци  100 000.00 лв. 

2. Събиране на битови отпадъци от жилищни и нежилищни имоти на  

граждани и предприятия, попадащи в границите на организираното  

сметосъбиране и транспортирането им до депо                1 195 000.00 лв. 

3. Проучване, изграждане на нови съоръжения, поддържане, закриване  

и мониторинг на депа за битови отпадъци в т.ч.:                                      385 000.00 лв. 

3.1. След експлоатационни грижи чл.60 от ЗУО  85 000.00 лв. 

3.2. Размера за отчисленията по чл.64 от ЗУО  255 000.00 лв. 

3.3. Изработване на проект за площадка за компостиране на площадка на  

зелени отпадъци 40 000.00 лв. 

3.4. Разходи за участие в дейността на регионално депо на сдружение за   

управление на отпадъците 5 000.00 лв. 

4. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други   

територии за обществено ползване 252 000.00 лв. 

4.1. Почистване на улици, площади, алеи,междублокови пространства,  

паркове, миене на улици, почистване гробищни паркове, метене, 

събиране и извозване на събраните отпадъци 130 000.00 лв. 

4.2. Зимно почистване на улична мрежа и площадни пространства 52 000.00 лв. 

4.3. Почистване на дъждоприемни шахти, канали, канавки, речни корита,  

дерета и други в рамките на населените места от битови отпадъци 50 000.00 лв. 

4.5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в  

в рамките на населените места /паркове, зелени площи и градини/ в т.ч. 

почистване, пръскане, косене на зелени площи и др. 20 000.00 лв. 

5. Капиталови разходи за дейност почистване на улични платна, площади,  

алеи, паркове и др.територии на населените места от община Гълъбово в т.ч. 173 000.00  лв. 

- специализиран миячен автомобил  160 000.00  лв. 

- моторна коса /3 бр./  5 100.00 лв. 

- моторна косачка /1 бр./   1 600.00 лв. 

- климатик /2 бр./  3 000.00 лв. 

- ксерост /1 бр./  600.00 лв. 

- компютърна конфигурация  1 500.00 лв. 

- дървообработваща машина  1 200.00 лв. 

ΙΙΙ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г.  90 000.00 лв.    
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II. Приема План-сметка за приходите и разходите от такса „Битови отпадъци” за 2022 г. по населени места, 

както следва: град Гълъбово, с.Обручище, с.Медникарово, с.Искрица, с.Мъдрец, с.Главан, с.Помощник, 

с.Априлово, с.Великово, с.Разделна, с.Мусачево, както следва: 
 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” гр.Гълъбово 

І. Общо приходи 2 111 500.00 лв. 

1. Приходи от такса „Битови отпадъци“     1 581 500.00 лв. 

2. Възстановяване на безлихвен заем                                                                             430 000.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 2 021 500.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 46 300.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  740  000.00 лв. 

3.Проучване, изграждане нови съоражения,поддържане,закриване и  

монитуринг на депа за битови отпадъци 385 000.00 лв. 

4. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други     

територии за обществено ползване 106 900.00 лв. 

5. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 7 000.00 лв. 

6. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,     

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 7 500.00 лв. 

7. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в     

рамките на населеното място  15 350.00лв. 

8. Дезинфекция и ремонт съдове за събиране на отпадъци                                            31 650.00 лв. 

10. Разход – села                                                                                                              508 700.00 лв. 

11. Капиталови разходи                                                                                                    173 000.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г.  90 000.00 лв. 
 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Априлово 

І. Общо приходи 5 614.00 лв. 
1. Наличност на 31.12.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    5 614.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 47 400.00 лв. 
1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 3 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  38 500.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    1 600.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 2 400.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,       500.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    500.00 лв. 

рамките на населеното място . 

7. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 400.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г.  - 41 786.00 лв. 
 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Великово 

І. Общо приходи 5 007.00 лв. 
1. Наличност на 31.12.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    5 007.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 44 000.00 лв. 
1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 4 200.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  31 500.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други     

територии за обществено ползване 300.00лв. 
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4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 2 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,       

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци                                                      5 000.00лв. 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    200.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 300.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г.  - 38 993.00 лв. 
 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Разделна 

І. Общо приходи 8 274.00 лв. 
1. Наличност на 31.12.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    8 274.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 46 000.00 лв. 
1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 3 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  29 500.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    1 500.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 4 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      6 500.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    200.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци  300.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г.  - 37 726.00 лв. 
 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Мусачево 

І. Общо приходи 9 500.00 лв. 
1. Наличност на 31.12.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    9 500.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 47 900.00 лв. 
1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 4 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  33 500.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други   1 200.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 3 600.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      4 500.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в   350.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 250.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г.  - 38 400.00 лв. 
 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Обручище 

І. Общо приходи 21 885.00 лв. 
1. Наличност на 31.12.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    21 885.00 лв. 

ІІ. Общо разходи                                                                                                                          121 500.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци                                                                                  12 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  74 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други   11 000.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 8 500.00 лв. 
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5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,     

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци                                                       13 500.00лв. 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    1 500.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци  500.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г. - 99 615.00 лв. 
 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Медникарово 

І. Общо приходи 6 433.00 лв. 
1. Наличност на 31.12.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    6 433.00 лв. 

ІІ. Общо разходи                                                                                                                            62 000.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 4 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  45 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    3 000.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 4 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      4 500.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    300.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци  200.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г. -52 567.00  лв. 
 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Искрица 

І. Общо приходи 2 751.00 лв. 
1. Наличност на 31.12.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“  2 751.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 43 600.00 лв. 
1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 3 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  32 500.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други   500.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 3 000.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      3 500.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    300.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 300.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г. - 40 249.00 лв. 
 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Мъдрец 

І. Общо приходи 21 363.00 лв. 
1. Наличност на 31.12.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    21 363.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 68 800.00 лв. 
1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 5 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  54 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    1 500.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 5 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,       



 5 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 2 500.00 лв. 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    

рамките на населеното място   500.00лв. 

7. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци  300.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г. - 47 437.00 лв. 
 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Главан 

І. Общо приходи 33 963.00 лв. 
1. Наличност на 31.12.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“   33 963.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 80 000.00 лв. 
1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 8 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  60  500.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    2 000.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 6 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      1 500.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    500.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 500.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г. - 46 037.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Помощник 

І. Общо приходи  3 821.00 лв. 
1. Наличност на 31.12.2021 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    3 821.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 55 100.00 лв. 
1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 3 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  46 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    500.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 4 000.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,       500.00 лв. 

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в    300.00 лв. 

рамките на населеното място  

7. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 300.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г. - 51 279.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА /ОБОБЩЕНА/ 

За приходите и разходите за 2022 г. от такса 

„Битови отпадъци” на селата Априлово, Великово, Разделна, Мусачево, Обручище, Медникарово, 

Искрица, Главан, Помощник от селищната система на община Гълъбово 

І. Общо приходи 118 600.00 лв. 

1. Приходи от такса „Битови отпадъци“   118 600.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 627 300.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 53 700.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  455 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други    23 100.00 лв. 

територии за обществено ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 45 000.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита,      42 500.00 лв. 
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дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 4 650.00 лв. 

рамките на населеното място . 

7.Дезинфекция и ремонт на съдове за събиране на отпадъци                                                      3 350.00 лв 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2022 г. - 508 700.00 лв. 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 265 
 

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

1. Дава съгласие  община Гълъбово да кандидатства за финансова помощ през кампания 2022 г. на Проект 

„Красива България”, по Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”, с проект „Ремонт 

на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” с.Априлово и съфинансира със собствени средства от 

общата стойност на бюджета на проекта /98 886.00 лв.с ДДС/, сума в размер на 30.00 % или 29 666.00 лв. с ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на община Гълъбово, при покана за сключване на договор за финансиране на проекта 

да сключи същия. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 266 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от ЗМСМА и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BGENVIRONMENT-4.003-0002-C01/06.12.2021 г., сключен между програмния оператор по програма 

„Опазване на околната среда и климатични промени“ 2014-2021 г. и община  Гълъбово, Общински съвет – 

Гълъбово, реши: 

1. Упълномощава Кмета на община Гълъбово да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите в размер на 325 488,65 лв. (триста 

двадесет и пет хиляди и четиристотин и осемдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки) за обезпечаване на 

100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на финансова помощ № 

BGENVIRONMENT-4.003-0002-C01/06.12.2021 г. „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в 

общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, по процедура номер: BGENVIRONMENT-4.003 Открита 

покана № 3 „Климат“ по резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се 

адаптират към променящия се климат“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-

2021“ сключен между община Гълъбово и ПО на ПООСКП 2014-2021 г., със срок на предявяване на плащането на 

Запис на заповед, срока за изпълнение на договора, удължен с шест месеца. 

2. Възлага на Кмета на община Гълъбово да подготви необходимите документи за получаване на авансовото 

плащане по договор № BGENVIRONMENT-4.003-0002-C01/06.12.2021 г.  и да ги представи пред МОСВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 267 
 

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. Завишава приходната част на бюджета в раздел „Държавни дейности“ за 2021 г. по § 45-01 „Текущи помощи 

и дарения“ с 21 600 лв. по бюджета на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Обручище. 

2. Завишава разходната част на бюджета за 2021 г. в раздел „Държавни дейности“ за 2021 г. в дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, § 10-11 „Храна“ с 15 840 лв. и § 10-20 „Разходи за 

външни услуги“ с 5 760 лв. по бюджета на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Обручище.  

3. Изменя разходната част на бюджета за 2021 г. в раздел „Държавни дейности“ за 2021 г. в дейност 540 

„Домове за стари хора“, като намаля § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 1 500 лв. и със същата сума 

се завишава § 10-16 „Вода, горива и ел.енергия“. 

4. Изменя приходната част на бюджета на Община Гълъбово, като се завишава § 61-01 „Получени трансфери 

между бюджети - получени трансфери“ с 230 822 лв. и се завишава § 62-02 „Предоставени трансфери (-)“ с 

230 822 лв.(-) 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 268 
 

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. за приходи и разходи по ОП „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините 

Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, финансиран по Финансов механизъм за европейско икономическо 

пространство 2014-2021 г.“, съгласно Приложение № 1. 
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2. Одобрява актуализиран индикативен годишен разчет за 2021 г. за приходи и разходи по ОП „Околна среда“, 

проект„Закриване и рекултивация на общ.депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци в гр.Гълъбово", 

съгласно Приложение 1. 

3. 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  № 269 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.52 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие Община Гълъбово да прехвърли правото на собственост на имоти – частна общинска 

собственост, представляващи: придаваемо дворно място към УПИ VIII 228, находящ се в кв.1 по плана на 

с.Мусачево с площ 660 кв.м. и придаваемо дворно място към УПИ IX 228, находящ се в кв.1 по плана на 

с.Мусачево с площ от 550 кв.м.  

2. Правото на собственост да бъде прехвърлено на „АГРО ИНВЕСТ - ИД“ ООД, гр.Гълъбово – собственик на 

УПИ VIII 228 и УПИ IX 228, кв.1 по плана на с.Мусачево, съгласно нотариален акт за покупко – продажба № 57, 

том III, рег. № 3502, дело 367 от 2010 година. 

3. Правото на собственост да се прехвърли срещу заплащане на сумите за горецитираните имоти, както следва: 

- Придаваемо дворно място към УПИ VIII 228, находящ се в кв.1 по плана на с.Мусачево с площ 660 кв.м. сума 

в размер на 1900,00 /хиляда и деветстотин лева/ лв. без ДДС. 

- Придаваемо дворно място към УПИ IX 228, находящ се в кв.1 по плана на с.Мусачево с площ от 550 кв.м. 

сума в размер на 1600,00 /хиляда и шестстотин лева/ лв. без ДДС. 

4. Упълномощава кмета на Община Гълъбово да сключи договор за прехвърляне на собствеността. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 270 
 

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.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 имот – Частна общинска собственост, представляващ: Част 

от УПИ XIII, кв.112 по плана на гр. Гълъбово с площ от 10,50 кв.м.  за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна 

наемна цена 25,20 /двадесет и пет лева и двадесет 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. 

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 13.01.2022 г. от 10.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 20.01.2022 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 12.01.2022 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

19.01.2022 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 12.01.2022 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 19.01.2022 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  № 271 
 

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 на преместваемо съоръжение, представляващо павилион, върху празно място – публична общинска 

собственост, находящо се на част от улица с о.т. 105а-102в по плана на гр.Гълъбово, с площ от 11,05 кв.м., за срок 

от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 26,52 лв. /двадесет и шест лева петдесет и две ст./; 

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 без ДДС, платим по сметка на 

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



 8 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 14.01.2022 г. от 10.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 21.01.2022 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 13.01.2022 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

20.01.2022 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 13.01.2022 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 20.01.2022 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  № 272 
 

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

1. Отписва от баланса на Община Гълъбово несъбрани такси на лица, ползвали услугата „Дом за стари хора“, 

както следва: 

- Куна Александрова Георгиева – 126,00 лв. 

- Ангел Тонев Ангелов – 19,13 лв. 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия за издължаване на сумата от 145,13 лв. на 

Агенцията за социално подпомагане от бюджета на общината.  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 273 
 

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

1. Да се отпишат от счетоводните регистри на община Гълъбово вземания от физически и юридически лица 

както следва: 

1.1. Десислава Вълкова Проданова – 13,20 лв. 

1.2. „Заложна къща П2“ ЕООД – 576,00 лв. 

1.3. „Киров Ка“ ЕООД – 438,75 лв. 

1.4. Звезделин Райчев Йорданов – 347,22 лв. 

2. Възлага на кмета на община Гълъбово да издаде Заповед за отписване на просрочените несъбираеми 

вземания 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 274 
 

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

1. Считано от 01.01.2022 г., намалява щатната численост на бюджетната дейност 525 „Клубове на пенсионера, 

инвалида и други“ от 17 щатни бройки на 9 щатни бройки. 

2. Да се предприемат и изпълнят действия по уреждане на трудовите правоотношения с работещите в момента 

лица. 


