
                                 
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 от ЗМСМА  
 

СВИКВАМ 
 

заседание на Общински съвет - Гълъбово, 

на 23.04.2019 г. (вторник) от 10.30 часа 

в зала № 1 на Общински съвет, при следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 
 

1. Предложение с вх.№ 114/16.04.2019 г. 

Относно: Приемане уточнения план и отчета за изпълнение бюджета на Община Гълъбово за 

2018 г. 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

2. Предложение с вх.№ 102/09.04.2019 г. 

Относно: Кандидатстване с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.222-МИГ 

Гълъбово – Опан, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и спестяване на енергия“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: 

„Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с.Главан“ 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

3. Предложение с вх.№ 115/17.04.2019 г. 

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

обезпечаваща авансово плащане по договор № 24/07/2/0/00369 от 03.01.2018 г. по подмярка 7.2 

на мярка 7 за проект „Ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

4. Предложение с вх.№ 111/12.04.2019 г. 

Относно: Одобряване на разходите за командировка на Кмета на община Гълъбово и на 

Председателя на Общински съвет - Гълъбово за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово  

5. Предложение с вх.№ 99/04.04.2019 г. 

Относно: Постъпило искане с вх.№ 26-00-547/18.10.2018 от началника на Общинска служба 

по земеделие за предоставяне на имот от общинския поземлен фонд на основание §27 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.62 от 2010 г.) 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на Община Гълъбово 

6. Предложение с вх.№ 119/17.04.2019 г. 

Относно: Изменение на такса за 24-часова грижа в отделението за продължително лечение и 

рехабилитация в „МБАЛ“ ЕАД гр.Гълъбово 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

 

 

 



 

 

 

7. Предложение с вх.№ 112/12.04.2019 г. 

Относно: Допълнение и изменение в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост на община Гълъбово за 2019 г. 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

8. Предложение с вх.№ 107/10.04.2019 г. 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

9. Предложение с вх.№ 108/10.04.2019 г. 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

10. Предложение с вх.№ 109/10.04.2019 г. 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

 

11. Изказвания и питания 
 

 

 

 

 

 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

Председател на ОбС-Гълъбово 
 

18.04.2019 г.  


