
                                 
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 31.05.2019 г. (петък) от 10.00 часа, в зала № 1 на Общински съвет, при следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 
 

1. Предложение с вх.№ 148/16.05.2019 г. 

Относно: Актуализация на бюджета за 2019 г. на община Гълъбово 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

2. Предложение с вх.№ 157/21.05.2019 г. 

Относно: Промяна на поименния списък на капиталови разходи, финансирани от собствени средства 

за 2019 г. 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

3. Предложение с вх.№ 134/13.05.2019 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 

4. Предложение с вх.№ 152/20.05.2019 г. 

Относно: Приемане на годишен финансов отчет и баланс на „МБАЛ“ ЕАД, гр.Гълъбово за 2018 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

5. Предложение с вх.№ 153/20.05.2019 г. 

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

гр.Гълъбово за 2018 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

6. Предложение с вх.№ 155/21.05.2019 г. 

Относно: Приемане на годишен финансов отчет и баланс на „Общинско строителство - Гълъбово“ 

ЕООД, гр.Гълъбово за 2018 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

7. Предложение с вх.№ 156/21.05.2019 г. 

Относно: Приемане на годишен финансов отчет и баланс на „Благоустройство и чистота“ ЕООД, 

гр.Гълъбово за 2018 г. 

Предлага: Димитър Василев 

Зам.Кмет на община Гълъбово  

8. Предложение с вх.№ 158/22.05.2019 г. 

Относно: Продажба на 25 броя поземлени имоти – ЧОС, находящи се в землището на с.Мъдрец, по 

реда на ЗОС 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на Община Гълъбово 

9. Предложение с вх.№ 143/14.05.2019 г. 

Относно: Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура 

„Ел.кабел 20 кV от нов стълб, вграден между ЖР 124 и ЖР 125 до ВЛ 20 кV. „Обручище – Главан“ в 

имот № 47603.35.138 до имот № 47603.11.72 в землището на с.Медникарово“ 

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 



 

10. Предложение с вх.№ 144/15.05.2019 г. 

Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за линеен обект на 

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

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

11. Предложение с вх.№ 145/15.05.2019 г. 

Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за линеен обект на 

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

Предлага: Николай Тонев 

Кмет на община Гълъбово 

12. Предложение с вх.№ 135/13.05.2019 г. 

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

под наем на празно общинско място – ЧОС за поставяне на кафе-автомат 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

13. Предложение с вх.№ 136/13.05.2019 г. 

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

под наем на празно общинско място – ЧОС за поставяне на кафе-автомат 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

14. Предложение с вх.№ 137/13.05.2019 г. 

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

под наем на празно общинско място – ЧОС за поставяне на кафе-автомат 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

15. Предложение с вх.№ 138/13.05.2019 г. 

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

под наем на празно общинско място – ЧОС за поставяне на кафе-автомат 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

16. Предложение с вх.№ 139/13.05.2019 г. 

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

под наем на празни общински места – ЧОС за поставяне на кафе-автомати 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

17. Предложение с вх.№ 140/13.05.2019 г. 

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

под наем на празно общинско място – ЧОС за поставяне на кафе-автомат 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

18. Предложение с вх.№ 141/13.05.2019 г. 

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

под наем на празни общински места – ЧОС за поставяне на преместваеми съоръжения 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

19. Предложение с вх.№ 142/13.05.2019 г. 

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

под наем на част от имот – ПОС 

Предлага: Пламен Бараков 

Зам.Кмет на община Гълъбово 

 

20. Изказвания и питания 

 

 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

Председател на ОбС-Гълъбово 
 

28.05.2019 г.  


