
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 8/27.02.2020 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 53 
 

На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 54 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.10 от Закона за енергията от възобновяеми източници, Общински 

съвет – Гълъбово, реши: 

1. Приема разработената Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

енергийни източници на Община Гълъбово за периода 2020 – 2030 г. 

2. Възлага Кмета на община Гълъбово да предприеме действия по изпълнение на настоящото решение 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 55 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24, чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № 24/07/2/0/00792 от 08.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR 2040, участък от км 0+000 до км 2+200 

/с.Великово/ и общински път SZR-1042 гр.Гълъбово – с.Априлово“, сключен между Община Гълъбово със 

седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, пощенски код 6280, обл.Стара Загора, общ.Гълъбово, 

бул.„Република“ № 48, ЕИК по Булстат 000817696, идентификационен номер по ДДС № BG000817696, 

представлявана от Николай Тонев Колев – Кмет на 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 ДФ „Земеделие”  в  размер  на  2 537 335,18 лева /два милиона петстотин 

тридесет и седем хиляди триста тридесет и пет лева и осемнадесет стотинки/ за обезпечаване на 100 % от заявения 

размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00792 от 

08.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път SZR 2040, участък от км 0+000 до км 2+200  /с.Великово/ и общински път SZR-1042 гр.Гълъбово – 

с.Априлово“, сключен между Община Гълъбово и ДФ „Земеделие”. 

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

плащане по договор № 24/07/2/0/00792 от 08.03.2018г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 56 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24, чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № 24/07/2/0/00792 от 08.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR 2040, участък от км 0+000 до км 2+200 

/с.Великово/ и общински път SZR-1042 гр.Гълъбово – с.Априлово“, сключен между Община Гълъбово със 

седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, пощенски код 6280, обл.Стара Загора, общ.Гълъбово, 

бул.„Република“ № 48, ЕИК по Булстат 000817696, идентификационен номер по ДДС № BG000817696, 

представлявана от Николай Тонев Колев – Кмет на 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 ДФ „Земеделие” в размер на 507 467,04 лв. /петстотин и седем хиляди 

четиристотин шестдесет и седем лева и четири стотинки/ за обезпечаване на 100 % от заявения размер аванс на 

ДДС по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00792 от 08.03.2018 г. по 
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подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път 

SZR 2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с.Великово/ и общински път SZR-1042 гр.Гълъбово – с.Априлово“ 

сключен между Община Гълъбово и ДФ „Земеделие”. 

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

плащане по договор № 24/07/2/0/00792 от 08.03.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57 
 

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 2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 58 
 

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 2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 59 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.40 ал.3 т.2 от Закона за концесиите и чл.8 ал.9 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Гълъбово, реши:  

Измененя и допълва План за действие за общинските концесии на Община Гълъбово /2018-2020 г./, както следва:  

І. Изключва от Плана следния обект: „Язовир „Соатя“, с обща площ на имота 76,678 дка, при граници посочени в 

приложената скица, неразделна част от АОС № 42/15.09.1998 г.“;  

ІІ. Допълва Плана като добавя следния обект, както следва:  

1. Индивидуализация  на проекта за концесия;  

1.1. Наименование на проекта за концесия /наименование на концесията – водоем;  

1.2. Предмет на концесията – Концесия за ползване;  

1.3. Обект на концесията – Водоем, състоящ се от имот с № 14951.168.951 и имот с № 14951.168.950 с обща 

площ от 6.293 дка, находящ се в землището на с.Главан, ЕКАТТЕ 14951, при граници посочени по 

приложените скици, неразделна част от АОС № 3211/30.01.2020 г.; 2. Максимален срок на концесията – 25 г.;  

3. Строителство/Услуги, които ще се възложат с концесията – Ремонт и/или изграждане на съоръжения и 

инфраструктура;  

4. Срокове за изпълнение на възложеното строителство – До З г. след сключване на договора; 

5. Плащания от концедента – не;  

6. Концесионно възнаграждение – да“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 60 
 

На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.16 от Постановление № 67/2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации и дейности, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Определя конкретните размери на трудовите възнаграждения на кмета на община Гълъбово и кметовете на 

населени места, считано от 01.01.2020 г., както следва: 

1.1. Кмет на община Гълъбово  – 2 700,00 лв. 

1.2. Кмет на кметство с.Обручище  – 1 155,00 лв. 

1.3. Кмет на кметство с.Главан  – 1 070,00 лв. 

1.4. Кмет на кметство с.Мъдрец  – 1 070,00 лв. 

1.5. Кмет на кметство с.Медникарово  – 1 070,00 лв. 

2. Определя за кмета на община Гълъбово и за кметовете на населени места в общината допълнително трудово 

възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, върху основната месечна заплата, съгласно реда 

и начина, утвърдени за общинска администрация Гълъбово. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 61 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.6 от ЗОС, чл.34 ал.1 от НРПУРОИ и чл.8 от Наредбата за 

базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, Общински съвет Гълъбово, 

РЕШИ: 
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1. Община Гълъбово да предостави под наем на ЕТ „Д-р Динко Матев – лекар дентална медицина ИППДП”, 

Булстат 123096417, със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, обл.Стара Загора, бл.29, партер, следния 

свой недвижим имот: Помещение и част от общите части /коридор и санитарен възел/, находящи се на партерен 

етаж в жилищен блок 29, кв.155 по плана на гр.Гълъбово, с обща площ от 33,71 кв.м, за срок от 5 /пет/ години, 

считано от датата на подписване на договора за наем, с месечна наемна цена от 26,97 /двадесет и шест лева и 

деветдесет и седем ст./ лв. без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на община Гълъбово да предприеме всички необходими и последващи действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 62 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с 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 изработването на ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура 

„Електрификация на 83-та ЖП линия Симеоновград – Нова Загора. Кабелиране на действаща въздушна линия на 

ел. провод 20 кV. „МТС“ при км.16+111“ с трасе и сервитути в поземлени имоти  с идентификатори 18280.93.182; 

18280.84.162; 18280.84.19, 18280.84.391 и 18280.83.17 по КК на гр. Гълъбово 

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

на техническата инфраструктура „Електрификация на 83-та ЖП линия Симеоновград – Нова Загора. Кабелиране 

на действаща въздушна линия на ел. провод 20 кV. „МТС“ при км.16+111“ с трасе и сервитути в поземлени имоти  

с идентификатори 18280.93.182; 18280.84.162; 18280.84.19, 18280.84.391 и 18280.83.17 по КК на гр.Гълъбово  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 63 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 ал.2 от Закона за уреждане на правата на 

граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане на 

правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Определя нов състав от 5 /пет/ члена на местната комисия по Закона за уреждане на правата на гражданите с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Пламен Генчев Бараков – Зам. Кмет на Община Гълъбово, тел.: 0418/68911 

СЕКРЕТАР: Дарина Иванова Митева – мл.експерт „Наеми, наемни отношения и ОбС“ при Община Гълъбово, 

тел.: 0418/68945 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Евгения  Иванова  Вълчева – юрисконсулт  при Община  Гълъбово, тел.: 0418/68943 

2. Светослав Стефанов Савов – гл.счетоводител при Община Гълъбово, тел.: 0418/68954 

3. Георги Кирилов Митев – общински съветник, тел.: 0418/68937 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 64 
 

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 Общото 

събрание на свиканото редовно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД  град Стара Загора на 05.03.2020 г., с право да гласува по предвидените 

въпроси от представения дневен ред, като гласува, съобразно интересите на Община Гълъбово.  

2. Съгласува следната позиция на Община Гълъбово по предложените решения:  

По т.1 - На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора, приема отчета за 

дейността на Асоциацията за 2019 г. 

По т.2 - На основание чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора, приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията 

за 2019 г. 

По т.3 - На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, чл.9, ал.2 и чл.21, ал.I от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. Общото събрание на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, приема 

бюджета на Асоциацията за 2020 г. 

При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията към същите за информация, 

като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интересите на Община Гълъбово. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 65 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 ал.3 от Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор и чл.3 ал.3, чл.9 ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и 

начина на представяне на информация по чл.8 ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Приема предоставените от търговските дружества с над 50% общинско участие в капитала, вкл.и лечебните 

заведения, както следва:  

1.1. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. и  Въпросник за 

самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Общинско строителство – Гълъбово“ ЕООД, 

гр.Гълъбово; 

1.2. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. и  Въпросник за 

самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Благоустройство и чистота“ ЕООД, 

гр.Гълъбово;  

1.3. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. и  Въпросник за 

самооценка на системите за финансово управление и контрол на РА „Гълъбови вести“ ЕООД, гр.Гълъбово;  

1.4. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. и  Въпросник за 

самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Медицински център І“ ЕООД, гр.Гълъбово; 

1.5. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. и  Въпросник за 

самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Многопрофилна болница за активно лечение“ 

ЕАД, гр.Гълъбово. 

2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите и последващи действия по смисъла на Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 66 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.25 ал.1, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

I.  Определя списък с имотите пасища, мери и ливади – общинска собственост за общо ползване, съгласно 

Приложение № 1 и за индивидуално ползване, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение. Списъкът на 

имотите за индивидуално ползване с категории годишни рентни плащания за стопанската 2020/2021 г. за Община 

Гълъбово, в размер на 2.00 лв. /два лева/ за дка. за пасище, мера и ливада се обявява в общината и кметствата и се 

публикува на интернет страницата на общината.  

II. Определя такса за общо ползване за стопанската 2020/2021 г. на общинските мери, пасища и ливади в 

размер на 1.00 лв. /един лев/ за дка. Приходите от таксата се използват за поддържането им. Таксата се внася 

еднократно, предварително в каса наеми на Община Гълъбово.  

III. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата на територията на община Гълъбово за общо 

и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни 

животни /Приложение № 1 и Приложение № 2/ и приема Правила за ползване на мерите и пасищата за 

стопанската 2020/2021 г., съгласно Приложение № 3 към настоящото решение. 

IV. Приема Годишен план за паша за 2020 г., съгласно Приложение № 4 към настоящото решение. Дава 

съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на 

общината и ползвателите за поддържане на мерите и пасищата.  

V. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи от решението действия. 


