
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 42/28.03.2022 ГОДИНА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 288 
 

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС 408 от 23.12.2020 г. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза 

за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Гълъбово, Общински съвет-Гълъбово, реши: 

1. Приема бюджета на Община Гълъбово за 2022 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 17 978 011 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 9 905 045 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 8 874 757 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 45 392 лв., съгласно Приложение № 1 

1.1.1.3. Възстановени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 240 

лв., съгласно Приложение № 1. 

1.1.1.4. Преходен остатък от 2021 година в размер на 984 656 лв., съгласно Приложение № 3. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 8 072 966 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 247 600 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 5 968 470 лв. 

1.1.2.3. Трансфер за местни дейности в размер на 64 200 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 64 200 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 583 100 лв. 

1.1.2.5. Трансфери между бюджети в размер на 22 005 лв., в т.ч. 667 995 лв. (-) предоставени трансфери за 

отчисления за тон отпадък по ЗУО и 690 000 лв. (+) получени трансфери от РИОСВ. 

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето) в размер на 211 100 лв.(-). 

1.1.2.7. Предоставена възмездна финансова помощ – нето (+/-) в размер на (+) 43 000 лв., съгл. приложение 1. 

1.1.2.8. Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) в размер на 500 000 (-) лв. 

1.1.2.9. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (нето) в размер на 430 000 лв. 

1.1.2.10. Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) в размер на (-) 878 000 лв., съгласно Приложение № 

1. 

1.1.2.11. Друго финансиране в размер на (-) 21 000 лв., съгласно Приложение № 1. 

1.1.2.12. Преходен остатък от 2021 година в размер на 414 691 лв., съгласно Приложение № 3. 

1.1.2.13. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 90 000 лв.(-). 

1.2. По разходите в размер на 17 978 011 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно 

Приложение № 2. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 9 905 045 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените 

приходи в размер на 690 700 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 7 382 266 лв. 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – 

придържане към балансирано бюджетно салдо. 

2. Приема инвестиционната програма за 2022 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на 

финансиране) в размер на 1 860 169 лв., съгласно Приложение № 4, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 583 100 лв., съгласно 

Приложение № 4. 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи по § 40-00 „Постъпления от продажби на нефинансови активи” за гр.Гълъбово: 

- Изплащане на лизингови вноски по ЕСКО договор за улично осветление – 95 450 лв. 

- Изплащане на вноски по дългосрочен заем за изграждане и обзавеждане на сградата на ОА – 204 550 лв. – 

частично 

общо: 300 000 лв. 

2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи в размер на 1 057 087 лв., предвидени за финансиране 

със средства от Европейския съюз за 2022 г., средства по други международни програми и договори и свързаното с 

тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 5. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от системата на народната просвета, които 

прилагат системата на делегирани бюджети и определя: 
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3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности, в.ч. и „Общинска администрация”, 

съгласно Приложение № 6 и численост на персонала в местните дейности, съгл. Приложение № 6а. 

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2022 г., съгл. Приложение № 6 и № 6а. 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1. Членски внос – 15 000 лв.(за НСОРБ, РАО Тракия, АСКО София, НАПОС РБ, Асоциация по ВиК, МИГ 

Гълъбово – Опан и др.); 

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 15 000 лв.; 

4.3. Стипендии в размер на 2 000 лв.; 

4.4. Субсидии за:  

4.4.1. читалища – 210 350 лв., съгласно Приложение № 7. 

4.4.2. спортни клубове – 108 500 лв., съгласно Приложение № 8. 

4.4.3. за нефинансови предприятия за текуща дейност – 80 000 лв., в т.ч. за МБАЛ гр.Гълъбово – 80 000 лв. за 

осъществяване на болнична дейност. 

4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на 

целевите средства по т.4.1.- 4.4. 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения. 

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 10 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лв. 

5.4. Други: 

- Поевтиняване храната в детска млечна кухня – 30 % от стойността на храната на ден за едно дете. 

- Размер на поевтиняване на храната в ДСП – 15 % от стойността на храната на ден на едно патронирано лице.  

6. Определя разходи за работно облекло на 1 заето лице в общинска администрация и мероприятия на 

бюджетна издръжка до 450 лв., пропорционално на отработеното време и разходи за представително облекло на 

изборните длъжности – Председател на Общински съвет, кмет на община и кметове на кметства – до 450 лв. 

7. Определя 5 % отстъпка от размера  на местните данъци и такса „Битови отпадъци” за граждани, предплатили  

до 30.04.2022 г. за цялата година. 

8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски за 2022 г., от 

местоживеене до месторабота и обратно, и на лицата за пътуване в границите на населеното място в съответствие с 

трудовите им характеристики, съгласно Приложение № 9 и упълномощава Кмета на общината със заповед да 

актуализира списъка при необходимост. Определя на 90 % от реалния размер на транспортните разходи за сметка 

на общината за заетите във всички бюджетни дейности с изключение на заетите в дейност „Образование“ (за тях 

размера се определя съгласно КТД на национално ниво). 

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г. в размер на  

1 682 469 лв., съгласно Приложение № 10. 

10. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2022 г. по 

договори за безвъзмездна помощ, съгласно Приложение № 11. 

11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022, 2023 и 2024 г.  

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 12. Второстепенните 

разпоредители с бюджет прилагат системата на делегирани бюджети, която дава право на директора: 

12.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства. 

12.2. Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи. 

12.3. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в рамките на утвърдената 

численост. 

12.4. Дава право на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегирани бюджети 

да реализират собствени приходи от такси, цени на услуга и управление на общинска собственост. 

12.5. Второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегирани бюджети да уведомяват 

ежемесечно първостепенния разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и 

получени трансфери от други бюджети.  

13. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

13.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 година в размер до 342 344 лв. 

13.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2022 година в размер до 333 930 лв. 

13.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2022 година в размер на 1 428 

524 лв. 

13.4. Намеренията за поемане на нов дълг през 2022 г. – ще се поеме нов дълг, във връзка със закупуване на 

лизинг на автомобил за нуждите на Общинска администрация. 

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи по бюджета, които могат да бъдат натрупани 

през годината в размер до 2 510 814 лв. към 31.12.2022 г. 

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да бъдат поети през 

2022 година в размер до 5 314 785 лв. 

Във връзка със спазване на горепосоченото ограничение през 2022 г. да се предприемат следните конкретни 

действия за оптимизиране на услугите в съответствие с финансовите ресурси: 
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15.1. Преразглеждане на договорите с останали поети ангажименти от предходната година за външни услуги и 

преосмисляне на потребностите от тях. 

15.2. Предоговаряне на условия по вече сключени договори. 

16. Определя размера на просрочените задължения от 2021 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 г. 

в размер на 1 127 441 лв., съгласно Приложение № 13. 

17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 година в 

размер до 300 000 лв. 

18. Утвърждава конкретен размер за 2022 г. на стойността за едно лице с постоянен адрес за съответното 

населено място, необходим за определяне на разходите по чл.45 ал.1 т.2 от ЗПФ – 250 лв.  

19. Утвърждава показатели по чл.45 ал.1 т.2, букви от „а“-„д“ от ЗПФ за кметства и населени места с кметски 

наместници в рамките на приетия бюджет на Община Гълъбово за 2022 г., съгласно Приложение № 14. 

20. Утвърждава разпределение за 2022 г. на реализирани постъпления – 30 % от наем, аренда, горски продукти 

от горите на територията на съответното населено място и направлението на разходите по дейности от местно 

значение, съгласно Приложение № 15.   

21. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени по бюджета както следва: 

21.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките 

на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за 

делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

21.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една 

дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите по бюджета. 

21.3. В изпълнение на правомощията си, кметът издава заповеди. 

22. Възлага на кмета:  

22.1. Да утвърди бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска степен.  

22.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението. 

22.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за 

местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно 

намаляване на бюджетните разходи. 

22.4. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

22.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински 

проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

23. Упълномощава кмета: 

23.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет при 

спазване изискванията на ЗПФ. 

23.2. При възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

23.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените 

по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране 

на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват 

относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на 

годината. 

23.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за 

финансирането им със средства от фондовете на Европейския съюз и от други донори, по международни, 

национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината.  

23.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за 

съфинансиране на общински програми и проекти. 

24. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 16. 
  

Р Е Ш Е Н И Е  № 289 
 

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 тригодишната бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности за периода 2023-2025 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 290 
 

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

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Гълъбово с проектно предложение „Нов облик на материалната 

база на Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Гълъбово“ пред Фонд „Социална закрила“ към 

Министерство на труда и социалната политика, на стойност 33 695,00 лв., от които 29 651,60 лв. са финансирани 

от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ). 
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2. Поема ангажимент за осигуряване на съфинансиране в размер на 12 % на обща стойност: 4 043,40 лв. от 

общия бюджет на проектното предложение, за сметка на бюджета на „Дневен център за деца и младежи с 

увреждания“ – гр.Гълъбово.  

3. Възлага на кмета на Община Гълъбово осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 291 
 

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.27 ал.1 и ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Отчет за 2021 година за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие - Мерки и проекти за 

подобряване на КАВ по отношение на ФПЧ10 и SО2 на територията на община Гълъбово, които следва да се 

приложат към Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община 

Гълъбово, разработена за замърсителите: фини прахови частици (ФПЧ10 ) и серен диоксид (SO2) 2019 – 2023 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 292 
 

На основание  чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.40 ал.2 и чл.71 ал.1 от Закона за концесиите, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

ОДОБРЯВА проект на решение на кмета на общината за откриване на процедура по предоставяне на 

концесия за строителство по реда на Закона за концесиите при следните условия: 

І. Предмет и обект на концесията  

1. Предмет на концесията:  

- създаване на условия за индивидуален и спортен риболов, туристическа, почивна и спортна дейност; 

- техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на рибарника и свързаните с него съоръжения; 

- извършване на стопански дейности, които не променят предназначението на обекта и неговите функции като 

елемент от системата на хидромелиоративните съоръжения в района, не увреждат неговите елементи, не са 

свързани с опасности за околната среда, човешкото здраве и имуществото на други лица и не са забранени от 

действащото законодателство – рибовъдство, напояване и осигуряване на водни ресурси за други дейности. 

2. Обект на концесията: 

Рибарник, разположен в:  

- поземлен имот с идентификатор 53134.1.752 в землището на село Обручище, община Гълъбово. 

- поземлен имот с идентификатор 53134.1.753 в землището на село Обручище, община Гълъбово. 

- поземлен имот с идентификатор 53134.1.754 в землището на село Обручище, община Гълъбово. 

ІІ. Други стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обектите на концесиите – рибовъдство, 

напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа дейност, както и всички други дейности, разрешени от 

действащото законодателство. 

ІІІ. Срок на концесията – 20 (двадесет)  години. 

ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор.  

V. Вид, размер и начин на плащане на гаранциите за изпълнение – За изпълнението на задълженията по 

концесионния договор, концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на договореното 

годишно концесионно възнаграждение, която му се връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се 

определя в конкурсната документация. 

VI. Основни права и задължения на страните по концесионния договор: 

Основни права и задължения на концесионера и концедента, съгласно докладваната и представена обосновка 

на концесията. 

VII. Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния договор. 

VIII. Концесионно възнаграждение. 

Размерът на концесионното възнаграждение се определя от предложението на концесионера, но не може да 

бъде по-малко от определеното във финансово-икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а 

именно - 330 лева (триста и тридесет лева). Годишното концесионно възнаграждение се изплаща в срок до 31.01. 

на годината за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните. Корекция на концесионното 

възнаграждение се извършва в тримесечен срок след края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок 

след период, в който ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на Националния 

статистически институт през изминалия период. За закъснение при изплащане на концесионното възнаграждение 

концесионерът дължи санкция в размер на законната лихва за периода на закъснение. 

IX. Одобрява обосновката на концесията по чл.58 от ЗК и проекто-документите по процедурите за трите 

обекта, посочени в раздел I от решението. 

Неразделна част от настоящето решение съставляват обосновките на концесиите по чл.58 от ЗК, проектите на 

документация и концесионните анализи за същите.  

apis://NORM|40580|8|21|/
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ХIX. Общински съвет Гълъбово възлага на кмета на Община Гълъбово да организира провеждането на 

процедурата за предоставяне на концесия, съгласно изискванията на Закона за общинската собственост и Закона 

за концесиите. 

След приключване на процедурата по избор на концесионер да се внесе в Общински съвет доклад, относно 

резултатите от проведената процедура и проект на решения за определяне на концесионер. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 293 
 

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 на: „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД – гр.Пловдив изработването на проект за ПУП – План за 

застрояване за ПИ 49391.37.13 по кадастралната карта на с.Мусачево. 

2. Одобрява задание за проектирането на проект за ПУП – План за застрояване с цел промяна на 

предназначението на земеделската земя и отреждане на имота за Предимно производствена зона (Пп), със 

свободно, нискоетажно застрояване. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 294 
 

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 на: „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД – гр.Пловдив изработването на проект за ПУП – План за 

застрояване за ПИ 49391.39.8 по кадастралната карта на с.Мусачево. 

2. Одобрява задание за проектирането на проект за ПУП – План за застрояване с цел промяна на 

предназначението на земеделската земя и отреждане на имота за Предимно производствена зона (Пп), със 

свободно, нискоетажно застрояване. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 295 
 

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 на: „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД – гр.Пловдив изработването на проект за ПУП – План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 49391.37.7 и ПИ 49391.37.16 по кадастралната карта на с.Мусачево. 

2. Одобрява задание за проектирането на проект за ПУП – План за регулация застрояване с цел промяна на 

предназначението на земеделската земя и отреждане на имотите за Предимно производствена зона (Пп), със 

свободно, нискоетажно застрояване. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 296 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.16а 

от ЗУТ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Разрешава на: Христомир Недялков Андронов изработването на проект за ПУП – План за регулация 

застрояване за ПИ № 1523 и ПИ № 2302 в УПИ І „за озеленяване“, кв.31, гр.Гълъбово. 

2. Одобрява задание за проектирането на проект за ПУП – ПРЗ с цел отмяна на нереализирано меротриятие 

„озеленяване“ в частта му за ПИ № 1523, обособяване на нов УПИ ІV-2523, прокарване на нова улица с ос.т.670а-

670б през ПИ № 2302 и отреждане на новообразуваното УПИ ІV-1523 за Предимно производствена зона (Пп), със 

свободно, нискоетажно застрояване.  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 297 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Отчет на Общински план за младежта за 2021 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 298 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 ал.3 и чл.16 ал.2 и ал.3 от Закона за 

младежта, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Общински план за младежта за 2022 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 299 
 

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

Приема информация за състоянието на спорта и туризма в община Гълъбово за 2021 г. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 300 
 

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

Утвърждава Общински спортен календар за 2022 г. с набелязаните спортни и туристически дейности и 

мероприятия 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 301 
 

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

1. Отпуска еднократна парична помощ за лечение и рехабилитация на Д.Й.А. от с.О. в размер на 400.00 лева. 

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 2022 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 302 
 

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: 

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

неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Стара Загора на 07.04.2022 г.  

2. Дава съгласие Пламен Ганчев Бараков – Заместник Кмет на Община Гълъбово, да гласува по т.1 и т.2 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  № 303 
 

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: юни 2021 г. – 

декември 2021 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 304 
 

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

финансова помощ № РД50-136 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“, сключен между ръководител на ОУ на ПРСР 2014-2020 г. и СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ със 

седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, бул.“Република“ № 47, ЕИК по БУЛСТАТ 176131964, 

идентификационен номер по ДДС № ----, представляван от Пламен Ганчев Бараков, 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 ДФ „Земеделие“ в размер на 145 639,70 лв. (сто четиридесет  и пет хиляди  

шестотин тридесет и девет лева и седемдесет стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово 

плащане по договор за предоставяне на финансова помощ № РД50-136/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“, сключен между СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ и УО на ПРСР 2014-2020 г. за 

периода на годишния бюджет за 2022 г., със срок на предявяване на плащането на Запис на заповед, удължен с 6 

месеца. 

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

плащане по договор/споразумение № РД50-136 от 21.10.2016 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“. 

 

 


