
                                 
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 30.07.2020 г. (четвъртък) 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.№ 132/20.07.2020 г. 

Относно: Възможност за кандидатстване на Община Гълъбово по Целева програма за 

подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, 

делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска 

грижа от І до ХІІ клас 

Предлага: Гюлджан Дурмуш-Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

2. Предложение с вх.№ 133/20.07.2020 г. 

Относно: Съгласие за кандидатстване за безлихвен заем от Централния бюджет съгл.ПМС 

215/05.10.2018 г. за окончателно разплащане на разходи по проект на ДФ „Земеделие“ договор № 

24/07/2/0/00386 „Рехабилитация на улична мрежа гр.Гълъбово, община Гълъбово“ 

Предлага: Гюлджан Дурмуш-Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

3. Предложение с вх.№ 130/17.07.2020 г. 

Относно: Приемане годишен финансов отчет и баланс на „Рекламна агенция – Гълъбови 

вести“ ЕООД, гр.Гълъбово за 2019 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

4. Предложение с вх.№ 136/23.07.2020 г. 

Относно: Приемане годишен финансов отчет и баланс на „Медицински център І“ ЕООД, 

гр.Гълъбово за 2019 г. 

Предлага: Гюлджан Дурмуш-Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово  

5. Предложение с вх.№ 137/23.07.2020 г. 

Относно: Приемане на годишен финансов отчет и баланс на „МБАЛ“ ЕАД, гр.Гълъбово за 

2019 г. 

Предлага: Гюлджан Дурмуш-Шакир 

Зам.Кмет на община Гълъбово  

6. Предложение с вх.№ 128/13.07.2020 г. 

Относно: Определяне на средищни училища в община Гълъбово за учебната 2020/2021 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

7. Предложение с вх.№ 129/13.07.2020 г. 

Относно: Информация за състоянието на училищното и прдучилищно образование в община 

Гълъбово за учебната 2019/2020 г. и готовността на учебните заведения за началото на 2020/2021 

учебна година 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 



 

 

8. Предложение с вх.№ 138/23.07.2020 г. 

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

отдаване под наем на част от помещение /офис-кафе/ – ПОС за поставяне на кафе-автомат и 

автомат за напитки и закуски  

Предлага: Гюлджан-Дурмуш-Шакир 

Зам.Кмет на Община Гълъбово 

9. Предложение с вх.№ 139/23.07.2020 г. 

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

отдаване под наем на имот – ПОС 

Предлага: Гюлджан-Дурмуш-Шакир 

Зам.Кмет на Община Гълъбово 
 

10. Изказвания и питания. 
 

 

 

 

 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

Председател на ОбС-Гълъбово 
 

27.07.2020 г.  


