
                                 
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 28.04.2021 г. (сряда) от 10.00 часа в зала № 1  

на Общинска администрация, при следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 
 

1. Предложение с вх.№ 101/21.04.2021 г. 

Относно: Актуализация на бюджета за 2021 г. на община Гълъбово  

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

2. Предложение с вх.№ 102/21.04.2021 г. 

Относно: Актуализация на бюджета за 2021 г. на община Гълъбово  

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

3. Предложение с вх.№ 86/01.04.2021 г. 

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ -План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 53134.514.255 по КК на 

с.Обручище с цел отреждане на част от него за техническа инфраструктура и смяна на 

предназначението на земеделската земя 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

4. Предложение с вх.№ 95/15.04.2021 г. 

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - 

Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „ТП „Автобусни превози“ – нови 

кабелни линии 0,4 кV. и КРШ , предвидени за електрозахранване на клиенти, разположени 

северно от ул.„Дъмбовица“, гр.Гълъбово“ 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

5. Предложение с вх.№ 96/15.04.2021 г. 

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - 

Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Кабелни линии за присъединяване 

на нов трафопост тип БКТП 1х800кVа в имот № 53134.514.255 по КК на с.Обручище към ел. 

мрежа и кабели ниско напрежение към съществуващи клиенти“ 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

6. Предложение с вх.№ 98/21.04.2021 г. 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка  на оферти за 

отдаване под наем на празнo място – публична общинска собственост за поставяне на кафе – 

автомат 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

 

 

 



7. Предложение с вх.№ 99/21.04.2021 г. 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка  на оферти за 

отдаване под наем на част от УПИ, представляващи празни общински места -  частна общинска 

собственост, предназначени за поставяне на преместваеми съоръжения 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

8. Предложение с вх.№ 100/21.04.2021 г. 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка  на оферти за 

отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

9. Предложение с вх.№ 92/12.04.2021 г. 

Относно: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД - Стара Загора. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на Община Гълъбово 

10. Предложение с вх.№ 93/13.04.2021 г. 

Относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ за 2020 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на Община Гълъбово 

11. Предложение с вх.№ 104/23.04.2021 г. 

Относно: Избор на временна комисия за изготвяне на предложение за съдебни заседатели в 

Районен съд – Гълъбово 

Предлага: Светла Боянчева 

Председател ОбС - Гълъбово 

 

12. Изказвания и питания. 
 

 

 

 

 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

Председател на ОбС-Гълъбово 
 

23.04.2021 г.  


