
 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 47/31.01.2018 ГОДИНА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 392 
 

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС 332 от 22.12.2017 г. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

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

1. Приема бюджета на Община Гълъбово за 2018 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 15 777 378 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 381 305 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 277 505 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 8 240 лв., съгласно Приложение № 1 

1.1.1.3. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 44 081 лв., съгласно Приложение 1. 

1.1.1.4.  Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 139 641 лв., съгласно Приложение № 3. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 9 396 073 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 758 500 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 7 834 000 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 397 200 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 339 100 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 58 100 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 332 400 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 308 979 лв.(-), в т.ч. за съфинансиране на обекти по проект 

„Красива България” (–) 132 979 лв. и 176 000 лв.(-) за отчисления за тон отпадък по ЗУО. 

1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на 536 239 лв. 

1.1.2.7. Предоставена възмездна финансова помощ (нето) в размер на (-) 41 100 лв., съгласно Приложение 1. 

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми в размер на 96 390 лв. 

1.1.2.9. Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) в размер на (-) 1 116 759 лв., съгласно Приложение 

1. 

1.1.2.10. Друго финансиране в размер на 955 012 лв., съгласно Приложение 1. 

1.1.2.11. Преходен остатък от 2017 година в размер на 146 520 лв., съгласно Приложение № 3. 

1.1.2.12. Преходен остатък за 2018 г. в размер на 1 193 350 лв.(-). 

1.2. По разходите в размер на 15 777 378 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно 

Приложение № 2. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 381 305 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените 

приходи и от изравнителната субсидия в размер на 627 310 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 8 768 763 лв. 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа 

- придържане към балансирано бюджетно салдо. 

2. Приема инвестиционната програма за 2018 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на 

финансиране) в размер на 2 574 798 лв., съгласно Приложение № 4, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 332 400 лв., съгласно 

Приложение № 4. 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи по § 40-00 „Постъпления от продажби на нефинансови активи”: 

- Погасяване на заем за административна сграда – 449 000 лв. 

- Основен ремонт на ул.“Ангел Стефанов“ и част от ул.“Александър Стамболийски“ гр.Гълъбово – 401 000 лв. 

Общо: 850 000 лв. 

2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от 

Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и 

общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 5. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без звената от системата на народната просвета, които 

прилагат системата на делегирани бюджети и определя: 
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3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности, в.ч. и „Общинска администрация”, 

съгласно Приложение № 6 и численост на персонала в местните дейности, съгл. Приложение 6а. 

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2018 г., съгл. Приложение 6 и 6а. 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1. Членски внос – 8 000 лв. (за НСОРБ, РАО Тракия, АСКО София, НАПОС РБ, Асоциация по ВиК и др.); 

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 20 000 лв.; 

4.3. Стипендии в размер на 3 000 лв.; 

4.4. Субсидии за:  

4.4.1. читалища – 142 375 лв., съгласно Приложение № 7. 

4.4.2. спортни клубове – 122 000 лв., съгласно Приложение № 8. 

4.4.3. за нефинансови предприятия за текуща дейност – 100 000 лв., в т.ч. за МБАЛ гр.Гълъбово – 100 000 лв. 

за осъществяване на болнична дейност. 

4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на 

целевите средства по т.4.1.- 4.4. 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения. 

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 10 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лв. 

5.4. Други: 

- Поевтиняване храната в детска млечна кухня – 30 % от стойността на храната на ден за едно дете. 

- Размер  на поевтиняване на храната в ДСП – 15 % от стойността на храната на ден на едно патронирано лице.  

6. Определя разходи за работно облекло на 1 заето лице в общинска администрация и мероприятия на 

бюджетна издръжка до 420 лв., пропорционално на отработеното време и разходи за представително облекло на 

изборните длъжности – Председател на Общински съвет, кмет на община и кметове на кметства – до 420 лв. 

7. Определя 5 % отстъпка от размера на местните данъци и такса „Битови отпадъци” за граждани, предплатили  

до 30.04.2018 г. за цялата година. 

8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, от 

местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение 9, като размера на разходите в полза на 

служителите се определя със заповед на кмета на общината, но не повече от 80 % от стойността на картата за 

пътуване или до 280 лв. месечно за разходи за гориво на 1 пътуващо лице за Общинска администрация и 

дейностите, финансирани от общинския бюджет, без учебните заведения на делегиран бюджет. 

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 11 059 330 

лв., съгласно Приложение № 10. 

10. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2018 г. по 

договори за безвъзмездна помощ, съгласно Приложение № 11. 

11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 г., 2019 г., 2020 г.  

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 12. 

Второстепенните разпоредители с бюджет прилагат системата на делегирани бюджети, която дава право на 

директора: 

12.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства. 

12.2. Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи. 

12.3. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в рамките на утвърдената 

численост. 

12.4. Дава право на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегирани бюджети 

да реализират собствени приходи от такси, цени на услуга и управление на общинска собственост. 

12.5. Второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегирани бюджети да уведомяват 

ежемесечно първостепенния разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и 

получени трансфери от други бюджети.                            

13. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

13.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 година в размер до 653 647 лв. 

13.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 година в размер на 408 491,50 лв. 

13.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 година в размер на 

1 851 138,50 лв. 

13.4. Намеренията за поемане на нов дълг през 2018 г. – по дългосрочен договор с гарантиран резултат – ЕСКО 

договор за обект „Енергоефективни дейности с гарантиран резултат с цел намаляване на енергопотреблението на 

улично осветление на територията на Община Гълъбово на приблизителна стойност 832 509,94 лв. без ДДС. 

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи по бюджета, които могат да бъдат 

натрупани през годината в размер до 5 646 908 лв. 

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да бъдат поети през 

2018 година в размер до 4 357 792 лв. 

Във връзка със спазване на горепосоченото ограничение през 2018 г. да се предприемат следните конкретни 

действия за оптимизиране на услугите в съответствие с финансовите ресурси: 
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15.1. Преразглеждане на договорите с останали поети ангажименти от предходната година за външни услуги и 

преосмисляне на потребностите от тях. 

15.2. Предоговаряне на условия по вече сключени договори. 

15.3. Спазване на приоритетност на разходите при сключване на нови договори. 

16. Определя размера на просрочените задължения от 2017 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. 

в размер на 75 504 лв., съгласно Приложение 13. 

17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година в 

размер до 870 827 лв. 

18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени по бюджета както следва: 

18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките 

на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите 

за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една 

дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите по бюджета. 

18.3. В изпълнение на правомощията си, кметът издава заповеди. 

19. Възлага на кмета:  

19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението. 

19.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за 

местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно 

намаляване на бюджетните разходи. 

19.5. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към 

тях. 

19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински 

проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

20. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по 

други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е 

част от общинския бюджет. 

20.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в 

съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 година. 

20.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския 

бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

20.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 ал.1 

т.4 от ЗПФ. 

20.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени 

заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

21. Упълномощава кмета: 

21.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените 

по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране 

на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват 

относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на 

годината. 

21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за 

финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и от други донори, по 

международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 

общината за изпълнение на общинския план за развитие.  

21.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и 

за съфинансиране на общински програми и проекти. 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 14. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 393 
 

На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл.66 ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

I. Приема обобщената План-сметка за приходите и разходите от такса „Битови отпадъци” за 2018 г. на Община 

Гълъбово, както следва: 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2018 г.  

от такса „Битови отпадъци” на община Гълъбово 
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Ι. ОБЩО ПРИХОДИ  4 252 250.00 лв. 

1. Приходи от преходен остатък   117 860.00 лв. 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци”   1 900 000.00 лв. 

3. Възстановяване на безлихвен заем  2 234 390.00 лв. 

ΙΙ. ОБЩО РАЗХОДИ   3 058 900.00 лв. 

1. Осигуряване на съдове за битови отпадъци, поддръжка, ремонт, почистване и дезинфекция 120 000.00 лв.  

2. Събиране на битови отпадъци от жилищни и нежилищни имоти на граждани и 1 951 500.00 лв. 

предприятия, попадащи в границите на организираното сметосъбиране и транспортирането  

им до депо                

3. Проучване, изграждане на нови съоражения, поддържане, закриване и мониторинг на 310 000.00 лв. 

депа за битови отпадъции в т.ч.:                                      

3.1. Следексплоатационни грижи чл.60 от ЗУО 50 000.00 лв. 

3.2. Размера за отчисленията по чл.64 от ЗУО 126 000.00 лв. 

3.3. Изработване на проектнипроучвания на площадка за компостиране на зелени отпадъци 7 000.00 лв. 

3.4. Изработване на ПУП за площадка за копостиране 7 000.00 лв. 

3.5. Изработване на проект за площадка за компостиране на площадка на зелени отпадъци 25 000.00 лв. 

3.6. Разходи за участие в дейността на регионално депо на сдружение за управление на  95 000.00 лв. 

отпадъците                                         

4. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено 522 000.00 лв. 

ползване     

4.1. Почистване на улици, площади, алеи,междублокови пространства, паркове, миене на 72 000.00 лв. 

улици, почистване гробищни паркове, метене, събиране и извозване на събраните отпадъци 

4.2. Зимно почистване на улична мрежа и площадни пространства  90 000.00 лв. 

4.3. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени места  150 000.00 лв. 

4.4. Почистване на дъждоприемни шахти, канали, канавки, речни корита, дерета и други в 100 000.00 лв. 

рамките на населените места от битови отпадъци 

4.5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в рамките на населените 60 000.00 лв. 

места /паркове, зелени площи и градини/ в т.ч. почистване, пръскане, косене на зелени площи и др.  

4.6. Ликвидиране на незаконни сметища  50 000.00 лв. 

5. Капиталови разходи за дейност почистване на улични платна, площади, 155 400.00 лв. 

алеи, паркове и др.територии на населените места от община Гълъбово в т.ч. 

- моторна косачка /2 бр./   3 800.00 лв. 

- моторна коса /2 бр./   3 600.00 лв. 

- климатик /2 бр./   4 000.00 лв. 

- ксерокс /1 бр./  1 500.00 лв. 

- компютърна конфигурация   1 500.00 лв. 

- лек автомобил  31 000.00 лв. 

- товарен автомобил контейнеровоз  110 000.00 лв. 

ΙΙΙ. Наличност в края на периода 31.12.2018 г.1 193 350.00 лв.        
 

II. Приема План-сметка за приходите и разходите от такса „Битови отпадъци” за 2018 г. по населени места, 

както следва: град Гълъбово, с.Обручище, с.Медникарово, с.Искрица, с.Мъдрец, с.Главан, с.Помощник, 

с.Априлово, с.Великово, с.Разделна, с.Мусачево, както следва: 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2018 г. от такса 

„Битови отпадъци” гр.Гълъбово 
І. Общо приходи 2 732 250.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2018 г. 117 860.00 лв. 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    380 000.00 лв. 

3. Възстановяване на безлихвен заем 2 234 390.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 1 398 400.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 28 000.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  786 400.00 лв. 

3. Проучване, изграждане и експлоатация на депа за битови отпадъци 310 000.00 лв. 

4. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено    36 000.00 лв. 

ползване 

5. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 41 000.00 лв. 

6. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, дерета, в рамките на      23 000.00 лв. 

населеното място от битови отпадъци 

7. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в рамките на населеното място    24 000.00 лв. 

8. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени места     8 000.00 лв. 
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9. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 7 000.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2018 г.  1 193 350.00 лв. 
 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2018 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Априлово 

І. Общо приходи 3 200.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2018 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    3 200.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 24 000.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 2 800.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  14 500.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено ползване    1 000.00 лв. 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 3 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, дерета, в рамките на       1 000.00 лв. 

населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в рамките на населеното място    400.00 лв. 

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     500.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 300.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2018 г.  - 20 800.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2018 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Великово 

І. Общо приходи 2 000.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2018 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    2 000.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 24 200.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 1 600.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  14 300.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за общестево ползване    1 000.00 лв. 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 3 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, дерета, в рамките на       3 000.00 лв. 

населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в рамките на населеното място    200.00 лв. 

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     500.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 100.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2018 г.  - 22 600.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2018 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Разделна 

І. Общо приходи 4 000.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2018 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    4 000.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 27 100.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 1 600.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  16 600.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено ползване    100.00 лв. 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 1 200.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, дерета, в рамките на       5 000.00 лв. 

населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в рамките на неселеното място    100.00 лв. 

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     2 400.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 100.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2018 г.  - 23 100.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2018 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Мусачево 

І. Общо приходи 6 700.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2018 г. ----------------- 
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2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    6 700.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 25 700.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 1 900.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  20 100.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено ползване    300.00 лв. 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 1 100.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, дерета, в рамките на       1 000.00 лв. 

населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в рамките на населеното място    200.00 лв. 

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     1 000.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 100.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2018 г.  - 19 000.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2018 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Обручище 

І. Общо приходи 820 000.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2018 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    820 000.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 616 700.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 32 000.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  492 400.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено    16 000.00 лв. 

ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 9 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, дерета, в рамките на      4 800.00 лв. 

населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в рамките на населеното място    7 300.00 лв. 

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     8 200.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 6 500.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2018 г.  203 300.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2018 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Медникарово 

І. Общо приходи 620 000.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2018 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    620 000.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 620 000.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 7 600.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  490 400.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено    13 500.00 лв. 

ползване 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 6 900.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, дерета, в рамките на      65 000.00 лв. 

населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в рамките на населеното място    6 500.00 лв. 

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     23 000.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 7 100.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2018 г.  0.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2018 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Искрица 

І. Общо приходи 33 000.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2018 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    33 000.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 33 000.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 1 800.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  25 400.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено ползване    300.00 лв. 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 1 200.00 лв. 
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5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, дерета, в рамките на      1 200.00 лв. 

населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в рамките на населеното място    200.00 лв. 

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     500.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 2 400.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2018 г.  0.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2018 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Мъдрец 

І. Общо приходи 13 000.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2018 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    13 000.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 46 300.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 3 200.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  31 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено ползване    1 200.00 лв. 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 3 500.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, дерета, в рамките на       3 000.00 лв. 

населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в рамките на населеното място    1 500.00 лв. 

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     2 800.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 100.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2018 г. - 33 300.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2018 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Главан 

І. Общо приходи 16 500.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2018 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    16 500.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 70 200.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 8 500.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  36 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено ползване    2 500.00 лв. 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 8 000.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, дерета, в рамките на      1 500.00 лв. 

населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в рамките на населеното място    5 500.00 лв. 

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     2 000.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци 6 200.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2018 г. - 53 700.00 лв. 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За приходите и разходите за 2018 г. от такса 

„Битови отпадъци” за село Помощник 

І. Общо приходи 1 700.00 лв. 

1. Наличност на 01.01.2018 г. ----------------- 

2. Приходи от такса „Битови отпадъци“    1 700.00 лв. 

ІІ. Общо разходи 32 500.00 лв. 

1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 1 000.00 лв. 

2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци  24 000.00 лв. 

3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено ползване    100.00 лв. 

4. Зимно поддържане на улична мрежа и площадни пространства 2 600.00 лв. 

5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, дерета, в рамките на      3 500.00 лв. 

населеното място от битови отпадъци 

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в рамките на населеното място    100.00 лв. 

7. Почистване на отпадъци, изхвърляни на неразрешени за тази цел места     1 100.00 лв. 

8. Дезинфекция и ремонт на съдове за битови отпадъци  100.00 лв. 

ІІІ. Наличност в края на периода 31.12.2018 г. - 30 800.00 лв. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 394 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.197 ал.1 и ал.2 от ЗПУО, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Общинска стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Гълъбово 2017 – 2018 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 395 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема разработената „Програма за енергийна ефективност на община Гълъбово 2018 – 2022 г.“ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 396 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, чл.21 ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет – 

Гълъбово, реши: 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2018 

г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 397 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от ЗМСМА и чл.65 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: 

1. Дава съгласие общината да поеме общински дълг, считано от м.01.2018 г. под формата на договор с 

гарантиран резултат за срок от 10 години (120 месеца) на стойност 832 509.94 лв. без ДДС, т.е. 999 011.93 лв. с 

ДДС с размер на месечна вноска 6 937.58 лв. без ДДС, с размер на последната изравнителна вноска 6 937.92 лева 

без ДДС, във връзка с изпълнението на енергиен мениджмънт на система за улично осветление по договор с 

предмет „Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ECKO услуги) с цел намаляване на 

енергопотреблението на улично осветление“. Годишния % на оскъпяване на СМР по изграждане на уличното 

осветление е 7 %. 

2. Упълномощава кмета на община Гълъбово да предприеме всички необходими действия във връзка с 

изпълнението на настоящото решение. 

3. Инвестиционните разходи, свързани с доставката на новото оборудване (ел.лампи) в размер на 600 000 лв. 

без ДДС да бъдат изплатени на избрания ЕСКО изпълнител след реконструкцията и модернизацията на системите 

за улично осветление в Община Гълъбово за сметка на икономиите, реализирани в резултат изпълнението на 

проекта. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 398 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА и Административен договор BG05FMOP001-3.002-0221-С01 от 

17.01.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, сключен между 

Община Гълъбово и АСП чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ със 

седалище и адрес на управление: 1051 гр.София, бул.„Триадица” № 2, ЕИК: 121015056, Общински съвет – 

Гълъбово, реши: 

1. Упълномощава кмета на община Гълъбово да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платим 

на предявяване в полза на Агенция за социално подпомагане в качеството му на Управляващ орган на Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица в размер на 116 831,00 лв. /сто и шестнадесет хиляди осемстотин тридесет и един лева/ за 

обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия аванс по Административен Договор BG05FMOP001-3.002-

0221-С01 от 17.01.2018 г. за Проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ в община Гълъбово.  

2. Възлага на кмета на Община Гълъбово да подготви необходимите документи за получаване на авансовото 

плащане по Административен Договор BG05FMOP001-3.002-0221-С01 от 17.01.2018 г. и да ги представи пред 

Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 399 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Отпуска безлихвен заем в размер на 50 000,00лв. /петдесет хиляди лева/ на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ 

със срок на възстановяване до 10 дни след верифициране на разходи по изпълнение на проекта. 

2. Упълномощава кмета на община Гълъбово да подпише договор за предоставяне на безлихвен заем на СНЦ 

„МИГ Гълъбово – Опан“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 400 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.111, буква „в“ от ЗЗД, Общински съвет – 

Община Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие за отписване от счетоводните регистри на община Гълъбово частни общински вземания от 

физически и юридически лица, както следва: 

1.1. ЕТ „Гошо Гочев - Сторм“ – 1870,00 лв. 

1.2. ЕТ „Кирилка Каравасилева – Егида“ – 51,00 лв. 

1.3. Боян Тодоров Генчев – 1424,41 лв. 

1.4. Георги Андонов Димитров – 753,01 лв. 

1.5. „Мастър Лимитид“ ООД – 3897,60 лв. 

1.6. „Кнауф“ ЕООД –  3068,00 лв. 

1.7. ЕТ „Господин Господинов“ – 1123,32 лв. 

1.8. ИППМП д-р Георги Иванов – 79,62 лв. 

1.9. ИППМП д-р Богомил Вълчев Иванов – 214,52 лв. 

1.10. ОД „Земеделие“ – 150,84 лв. 

1.11. ИППМП д-р Георги Иванов – 5675,83 лв. 

2. Възлага на кмета на община Гълъбово да издаде Заповед за отписване на просрочените несъбираеми 

вземания. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 401 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА; чл.147 ал.2 от ТЗ и чл.8 ал.1 т.4 от Наредбата за условията и 

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

дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които е съдружник или акционер, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Променя възнаграждението на управителя на “Гълъбови вести” ЕООД гр.Гълъбово от 500 лв. на 530 лв., 

считано от 01.01.2018 г. 

2. Възлага на Кмета на община Гълъбово, да подпише Анекс към договора за управление, в който да се отрази 

промененото възнаграждение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 402 
 

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

Приема информация за реализираните мероприятия, включени в Културен календар на община Гълъбово за 

2017 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 403 
 

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

Утвърждава Общински културен календар за 2018 г. с набелязаните бележити дати и годишнини с национално 

и общинско значение 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 404 
 

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

Приема информация по изпълнение на мероприятията, включени в Общински спортен календар за 2017 г. 

 



 10 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 405 
 

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

Утвърждава Общински спортен календар за 2018 г. с набелязаните спортни и туристически дейности и 

мероприятия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 406 
 

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

1. Отпуска еднократна парична помощ за лечение и операция, в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лв. на Д.Г.К. от 

гр.Гълъбово. 

2. Разходът да бъде отразен в дейност 122 „Общинска администрация”, § 42-00 „Текущи трансфери, помощи за 

домакинствата по решение на ОбС” по бюджета на Община Гълъбово за 2018 г. 


