
                                 
6280 Гълъбово, кв.”Съединение”, бул.”Република” № 48, 0418/6-89-37;  0418/6-40-80   

 

П О К А Н А  
 

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА  
 

 

СВИКВАМ 
 

заседание на Общински съвет - Гълъбово, 

на 27.02.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа  

в зала № 1 на Общински съвет, при следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 
 

1. Предложение с вх.№ 53/17.02.2020 г. 

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 

Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Предлага: Светла Боянчева 

Председател на ОбС – Гълъбово и 

Предс.Вр.К с реш.№ 2/18.11.2019 г. 

2. Предложение с вх.№ 361/10.12.2019 г. 

Относно: Изготвяне на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници на община Гълъбово за периода 2020-2030 г. 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

3. Предложение с вх.№ 46/12.02.2020 г. 

Относно: Издаване на Запис на заповед от община Гълъбово в полза на ДФ „Земеделие“, 

обезпечаваща авансово плащане по договор № 24/07/2/0/00792 от 08.03.2018 г. 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

4. Предложение с вх.№ 47/12.02.2020 г. 

Относно: Издаване на Запис на заповед от община Гълъбово в полза на ДФ „Земеделие“, 

обезпечаваща авансово плащане по договор № 24/07/2/0/00792 от 08.03.2018 г. 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

5. Предложение с вх.№ 43/11.02.2020 г. 

Относно: Отчет на Общински план за младежта за 2019 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

6. Предложение с вх.№ 44/11.02.2020 г. 

Относно: Приемане на Общински план за младежта за 2020 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

7. Предложение с вх.№ 51/17.02.2020 г. 

Относно: Изменение в План за действие за общинските концесии (2018 – 2020 г.) 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на Община Гълъбово 

8. Предложение с вх.№ 55/18.02.2020 г. 

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Гълъбово и 

на кметовете на населените места на територията на община Гълъбово 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 



 

 

9. Предложение с вх.№ 56/19.02.2020 г. 

Относно: Отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет – ЧОС за осъществяване на 

здравна дейност в полза на населението на община Гълъбово 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

10. Предложение с вх.№ 49/17.02.2020 г. 

Относно: Разрешение за изработване 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“, гр.Гълъбово 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

11. Предложение с вх.№ 52/17.02.2020 г. 

Относно: Определяне на нов състав на местната комисия към община Гълъбово по Закона за 

уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

12. Предложение с вх.№ 50/17.02.2020 г. 

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация по обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр.Стара 

Загора на 05.03.2020 г. 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на Община Гълъбово 

13. Предложение с вх.№ 58/24.02.2020 г. 

Относно: Приемане на доклади за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол и въпросници за самооценка на системите за финансово управление и контрол на 

търговските дружества с над 50% общинско участие в капитала, вкл.и лечебните заведения за 

2019 г. 

Предлага: Светла Боянчева 

Председател на ОбС - Гълъбово 
 

14. Изказвания и питания. 
 

 

 

 

 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

Председател на ОбС-Гълъбово 
 

24.02.2020 г.  


