
 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 72/31.05.2019 ГОДИНА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 604 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.42 ал.2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Гълъбово, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

I. Изменя бюджета за 2019 г. на дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ по параграфи, без да се 

изменя размера на първоначални приетия бюджет, както следва: 

1. Завишава се §52-04 „ Придобиване на транспортни средства“ със 70 000 лв., т.е. било 0 лв., става 70 000 лв. 

2. Намалява се размерът на планираните средства по параграфи на дейността както следва:  

§ 10-30 „Текущ ремонт“ – 43 000 лв. 

§ 10-11 „Храна“ – 5 000 лв. 

§ 10-16 „Вода, горива, енергия“ – 5 000 лв. 

§ 02-05 „Изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение“ – 5 000 лв. 

§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения“ – 7 000 лв. 

§ 10-20 „Външни услуги“  – 5 000 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 605 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.42 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Гълъбово, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

І. Приема изменение на поименния списък на капиталовите разходи на обекти финансирани от собствени 

средства за 2019 г., както следва: 

1. Придобиване на ДМА, създава се нов обект: 

1.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 

1.1.1. Придобиване на транспортни средства 

- Микробус за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Гълъбово  – 70 000 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 606 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

І. Допълва раздел II „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем“, точка 2.1 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем за 

осъществяване на търговска дейност“ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост на Община Гълъбово за 2019 г., като се създават нови точки, както следва: 

Точка 2 /нова/ Имот – общинска собственост – училищен стол, находящ се на I-ви етаж в сградата на СУ 

„Васил Левски“, построен в УПИ IV, кв.59 по плана на гр.Гълъбово с площ от 153,72 кв.м. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 607 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 т.6 от Наредбата за условията и реда, при 

които община Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, в 

които е съдружник или акционер, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Годишен финансов отчет и баланса на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕАД, 

гр.Гълъбово за 2018 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 608 
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На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 т.3 от Наредбата за условията и реда, при 

които община Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, в 

които е съдружник или акционер, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Годишен финансов отчет и баланса на „Медицински център І“ ЕООД, гр.Гълъбово за 2018 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 609 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 т.3 от Наредбата за условията и реда, при 

които община Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, в 

които е съдружник или акционер, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Годишен финансов отчет и баланса на „Общинско строителство – Гълъбово“ ЕООД, гр.Гълъбово за 

2018 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 610 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 т.3 от Наредбата за условията и реда, при 

които община Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, в 

които е съдружник или акционер, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Годишен финансов отчет и баланса на „Благоустройство и чистота“ ЕООД, гр.Гълъбово за 2018 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 611 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.6 ал.1 и ал.3 от Наредбата за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общински поземлен фонд, чл.47 ал.1 и 2, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ , 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

І. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна 

общинска собственост с обща площ 608,037 дка и начална тръжна цена в размер на 257 510,00 лв. без ДДС, както 

следва: 

 

№ 
Идентификатор по 

кадастрална карта 

Стар № на 

Имот 
Площ/дка Категория НТП 

1 49535.17.3 017003 48,157 осма нива 

2 49535.23.66 023066 1,600 пета нива 

3 49535.105.26 105026 2,015 пета нива 

4 49535.141.120 154020 11,495 пета нива 

5 49535.158.3 158003 5,402 шеста нива 

6 49535.263.498 001498 5,000 пета нива 

7 49535.22.40 022040 14,000 пета нива 

8 49535.25.21 025021 4,100 пета нива 

9 49535.39.24 039024 5,901 пета нива 

10 49535.40.32 040032 3,200 пета нива 

11 49535.58.7 058007 4,800 пета нива 

12 49535.61.7 061007 14,700 пета нива 

13 49535.90.8 090008 7,985 пета нива 

14 49535.108.9 108009 7,201 пета нива 

15 49535.108.16 108016 37,100 пета нива 

16 49535.126.8 126008 52,171 седма нива 

17 49535.128.28 128028 10,800 пета нива 

18 49535.130.1 130001 71,911 седма нива 
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19 49535.143.2 143002 48,025 осма нива 

20 49535.144.1 144001 153,474 осма нива 

21 49535.150.34 150034 13,000 осма нива 

22 49535.156.9 156009 7,703 пета нива 

23 49535.156.42 156042 3,001 пета нива 

24 49535.161.30 161030 58,095 шеста нива 

25 49535.161.36 161036 17,201 шеста нива 

 

ІІ. Определя стъпка за наддаване – 2 на сто от началната тръжна цена. 

IІI. Определя начин на плащане – цената да се заплати в български лева, в 14-дневен срок от връчването на 

заповедта за определяне на спечелилия публичния търг участник в “Общинска банка” АД гр.Гълъбово, по сметка 

№ BG16SOMB91308438008244, BIC SOMBBGSF  и код за вид плащане – 445600. 

IV. Определя депозит за участие в публичния търг – 10% от първоначалната тръжна цена, без ДДС, платим в 

“Общинска банка” АД гр.Гълъбово по сметка № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 04.07.2019 г. от 10.30 часа. Повторен търг 

в случаите на чл.81, ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на 11.07.2019 г. от 10.30 часа. 

VІ. Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за 

участие в размер на 60.00 лева без ДДС, платима в касата на партерен етаж на Общинска администрация гр. 

Гълъбово. 

VIІ. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 03.07.2019 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

10.07.2019 г. 

VІІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 03.07.2019 

г., за повторната дата – до 16.30 часа на 10.07.2019 г. 

ІХ. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, проекто-договор за 

продажба /приложение № 2/, условия за участие в публичен търг /приложение № 3/. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 612 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Одобрява проект за ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Ел. кабел 20 кV от нов 

стълб, вграден между ЖР 124 и ЖР125 до ВЛ 20 кV. „Обручище - Главан“ в имот № 47603.35.138 до имот № 

47603.11.72 в землището на с.Медникарово“ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 613 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, 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 на „КиГ Унисат-ТВ“ ООД, с ЕИК 123022262, с адрес на управление - гр.Стара Загора, 

кв.„Казански“ бл.16, вх.Д, ет.7, ап.140 изработването на проект за ПУП – парцеларен план на линеен обект от 

техническата инфраструктура извън урбанизираната територия „Оптично трасе с.Главан – с.Мъдрец“, с трасе 

преминаващо през имоти №№ 14951.29.988; 14951.29.352; 14951.5.1066; 14951.28.972; 14951.27.146;  по КК на 

с.Главан и №№ 49535.149.537; 49535.226.507; 49535.148.507; 49535.141.507; 49535.138.507; 49535.112.507 и 

49535.111.552 

2. Одобрява задание за проектирането на проект за ПУП  - парцеларен план на линеен обект от техническата 

инфраструктура „Оптично трасе с.Главан – с.Мъдрец“, с трасе преминаващо извън урбанизираните територии на 

с.Главан и с.Мъдрец 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 614 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, 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 на: „КиГ Унисат-ТВ“ ООД, с ЕИК 123022262 , с адрес на управление - гр. Стара Загора, кв. 

„Казански“ бл.16, вх.Д, ет.7, ап.140 изработването на проект за ПУП – парцеларен план на линеен обект от 

техническата инфраструктура извън урбанизираната територия „Оптично трасе с.Мъдрец – с.Искрица“, с трасе 

преминаващо през имоти №№ 49535.118.820; 49535.118.650; 49535.123.636; 49535.122.635;  по КК на с.Мъдрец и 

№№ 32857.54.265; 32857.53.243 по КК на с.Искрица 
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2. Одобрява задание за проектирането на проект за ПУП  - парцеларен план на линеен обект от техническата 

инфраструктура „Оптично трасе с.Мъдрец – с.Искрица“, с трасе преминаващо извън урбанизираните територии на 

с.Мъдрец и с.Искрица 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 615 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от 

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

– Гълъбово, реши: 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на празно общинско място – частна общинска собственост, 

както следва: 

Обект № 1: Празно общинско място, предназначено за поставяне на кафе-автомат, находящо се върху част от 

улица с о.т. 237а – 236 по плана на гр.Гълъбово с площ от 1 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна 

месечна наемна цена 10,00 /десет/ лв.  

II. Определя вида на търга – с оценка на оферти.  

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, 

в Общинска администрация гр.Гълъбово. 

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 08.07.2019 г. от 10.00 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 15.07.2019 г. от 10.00 часа. 

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация 

гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на 

Общината. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 07.07.2019 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

14.07.2019 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 07.07.2019 

г. за повторната дата – до 16.30 часа на 14.07.2019 г. 

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта 

/приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 616 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от 

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

– Гълъбово, реши: 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на празно общинско място – частна общинска собственост, 

както следва:          

Обект № 1: Празно общинско място, предназначено за поставяне на кафе - автомат, находящо се в част от 

имот, представляващ УПИ V 1097, кв.81 по плана на с.Обручище с площ от 1 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, с 

начална тръжна месечна наемна цена 5,00 /пет/ лв.   

II. Определя вида на търга – с оценка на оферти.  

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, 

в Общинска администрация гр.Гълъбово. 

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 08.07.2019 г. от 10.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 15.07.2019 г. от 10.30 часа. 

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация 

гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на 

Общината. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 07.07.2019 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

14.07.2019 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 07.07.2019 

г.  за повторната дата – до 16.30 часа на 14.07.2019 г. 

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта 

/приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 617 
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На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от 

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

– Гълъбово, реши: 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на празно общинско място – частна общинска собственост, 

както следва:          

Обект № 1: Празно общинско място, предназначено за поставяне на кафе - автомат, находящо се върху част от 

улица с о.т. 105 – 106 по плана на с.Обручище с площ от 1 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна 

месечна наемна цена 5,00 /пет/ лв.  

II. Определя вида на търга – с оценка на оферти.  

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, 

в Общинска администрация гр.Гълъбово. 

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 08.07.2019 г. от 11.00 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 15.07.2019 г. от 11.00 часа. 

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация 

гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на 

Общината. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 07.07.2019 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

14.07.2019 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 07.07.2019 

г. за повторната дата – до 16.30 часа на 14.07.2019 г. 

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта 

/приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 618 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от 

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

– Гълъбово, реши: 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на празно общинско място – частна общинска собственост, 

както следва:          

Обект № 1: Празно общинско място, предназначено за поставяне на кафе-автомат, находящо се върху част от 

улица с о.т. 15 – 16 по плана на с.Мусачево с площ от 1 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна 

наемна цена 5,00 /пет/ лв.  

II. Определя вида на търга – с оценка на оферти.  

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, 

в Общинска администрация гр.Гълъбово. 

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 09.07.2019 г. от 10.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 16.07.2019 г. от 10.30 часа. 

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация 

гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на 

Общината. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 08.07.2019 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

15.07.2019 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 08.07.2019 

г. за повторната дата – до 16.30 часа на 15.07.2019 г. 

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта 

/приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 619 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от 

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

– Гълъбово, реши: 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на празни общински места – частна общинска собственост, 

както следва:          

Обект № 1: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в част от имот, представляващ 

ПИ 2175 между улици с о.т. 559-528-529-530 по плана на гр.Гълъбово с площ от 1 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, 

с начална тръжна месечна наемна цена 7,00 /седем/ лв.  
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Обект № 2: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в част от УПИ II „за 

озеленяване“, кв.65 по плана на гр.Гълъбово с площ от 1 кв.м, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна 

наемна цена 7,00 /седем/ лв.  

II. Определя вида на търга – с оценка на оферти.  

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, 

в Общинска администрация гр.Гълъбово. 

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 09.07.2019 г. от 11.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 16.07.2019 г. от 11.30 часа. 

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация 

гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на 

Общината. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 08.07.2019 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

15.07.2019 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 08.07.2019 

г. за повторната дата – до 16.30 часа на 15.07.2019 г. 

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта 

/приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 620 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от 

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

– Гълъбово, реши: 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на празно общинско място – частна общинска собственост, 

както следва:          

Обект № 1: Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в част от имот, представляващ 

УПИ I „за озеленяване“, кв.18 по плана на гр.Гълъбово с площ от 1 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, с начална 

тръжна месечна наемна цена 7,00 /седем/ лв.   

II. Определя вида на търга – с оценка на оферти.  

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, 

в Общинска администрация гр.Гълъбово. 

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 09.07.2019 г. от 11.00 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 16.07.2019 г. от 11.00 часа. 

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация 

гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на 

Общината. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 08.07.2019 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

15.07.2019 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 08.07.2019 

г. за повторната дата – до 16.30 часа на 15.07.2019 г. 

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта 

/приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 621 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.16 

ал.1 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на празно общинско място – частна общинска собственост, 

както следва:          

Обект № 1: Празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение, находящо се в УПИ II “за 

озеленяване“, кв.65 по плана на гр.Гълъбово, с площ от 15 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна 

месечна наемна цена от 36,00 /тридесет и шест лева/ лв. без ДДС 

II. Определя вида на търга – с оценка на оферти.  

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, 

в Общинска администрация гр.Гълъбово. 

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта. 
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V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 05.07.2019 г. от 10.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 12.07.2019 г. от 10.30 часа. 

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация 

гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на 

Общината. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 04.07.2019 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

11.07.2019 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 04.07.2019 

г.  за повторната дата – до 16.30 часа на 11.07.2019 г. 

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта 

/приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 622 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26, чл.37, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.15 

ал.5 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, 

Общински съвет - Гълъбово, реши: 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, както 

следва:          

Обект № 1. Училищен стол, находящ се на I-ви етаж в сградата на СУ „Васил Левски“, построен в УПИ IV, 

кв.59 по плана на гр.Гълъбово с площ от 153,72 кв.м, за срок от 8 /осем/ години, с начална тръжна месечна наемна 

цена от 153,72 /сто петдесет и три лева и седемдесет и две стотинки/ лв. без ДДС 

II. Определя вида на търга – с оценка на оферти. 

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец, 

в Общинска администрация гр.Гълъбово. 

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта. 

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 05.07.2019 г. от 11.30 часа, повторен търг 

в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 12.07.2019 г. от 11.30 часа. 

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация 

гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на 

Общината. 

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 04.07.2019 г., за повторната дата – 12.30 часа на 

11.07.2019 г. 

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 04.07.2019 

г. за повторната дата – до 16.30 часа на 11.07.2019 г. 

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта 

/приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 623 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Допълва Спортен календар на мероприятията в община Гълъбово като утвърждава мероприятието „Народни 

борби в памет на Георги Михалев“ в с.Априлово и същото да бъде включено в Общинския спортен календар за 

2019 г. като т.2 за м.юни, с участници: желаещи деца, момчета, кадети и мъже от страната, място на провеждане: 

с.Априлово, община Гълъбово и организатор: Община Гълъбово. 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет – Гълъбово да отрази настоящото допълнение в Общинския 

спортен календар за 2019 г. 


