8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1
тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

РЕШЕНИЕ
№1
от Протокол №1/04.11.2011 година
по точка ПЪРВА от дневния ред

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет „Тунджа”.

След провеждане на избор чрез тайно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 3 и 24, ал. 1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Обявява кандидата Кирчо Георгиев Карагьозов за избран за
Председател на Общински съвет „Тунджа” – Ямбол.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: „За” – 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1
тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

РЕШЕНИЕ
№2
от Протокол №1/04.11.2011 година
по точка ВТОРА от дневния ред

ОТНОСНО: Избор на Временна комисия за изготвяне на проект на
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Избира Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, в състав:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Николинка Йорданова Пенкова;
Георги Иванов Георгиев;
Нели Петрова Славова;
Митка Петрова Иванова;
Кирчо Георгиев Карагьозов;
Георги Петров Георгиев;
Атанас Христов Христов.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1
тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

РЕШЕНИЕ
№3
от Протокол №1/04.11.2011 година
по точка ТРЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Закриване на кметства във връзка с промени в ЗАТУРБ.
На основание чл. 30, във връзка с чл. 16, т. 1 от Закона за административно териториалното устройство на Република България и чл. 21, ал. 1, т. 16 от
ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Закрива кметства на територията на община „Тунджа", както следва:
Болярско, Генерал Тошево, Гълъбинци, Златари, Каравелово, Коневец, Меден
кладенец, Межда, Миладиновци, Савино, Симеоново, Сламино, Стара река,
Търнава, Челник.
ІІ. Решението на т. І да се обнародва в „Държавен вестник" чрез Областен
управител на област Ямбол.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1
тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

РЕШЕНИЕ
№4
от Протокол №1/04.11.2011 година
по точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община „Тунджа" в полза на
ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по
договор РД-50-141от 13.10.2011 по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно
развитие" и мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за
местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" за Проект
41-03-46/30.08.2010 „Стратегия за местно развитие за територията на община
Тунджа", сключен между Сдружение "Местна инициативна група-Тунджа",
Министерство на земеделието и храните и ДФ „Земеделие" - Разплащателна
агенция.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 37, ал. от Наредба № 23
от 18.12.2009 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие", и мярка
„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане
на обществена активност на съответната територия за местните инициативни
групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО)
№1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № РД50-141от 13.10.2011 от по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие" и
мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” за Проект
„Стратегия за местно развитие за територията на община Тунджа”, сключен между
Сдружение "Местна инициативна група-Тунджа", Министерство на земеделието и
храните и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ" №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № В0121100421, представляван от
изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, ОБЩИНСКИЯТ
СЪВЕТ

Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община „Тунджа" Георги Стоянов Георгиев да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 153 527 лв. (Сто
петдесет и три хиляди петстотин двадесет и седем лева) за обезпечаване на 110 %
от авансово плащане по договор № РД-50-141 от 13.10.2011 за отпускане на
финансова помощ, сключен между Сдружение "Местна инициативна групаТунджа", Министерство на земеделието и храните и ДФ „Земеделие" Разплащателна агенция.
2. Възлага на Сдружение „Местна инициативна група-Тунджа",
представлявано от Станчо Димитров Ставрев - председател на УС на МИГТунджа, да подготви необходимите документи за получаване на авансовото
плащане по договор № РД-50-141от 13.10.2011 и да ги представи пред ДФ
.Земеделие" - Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет „Тунджа”, проведено на
04.11.2011 г., с Протокол № 1, т. 4 от дневния ред, по доклад № 2/03.11.2011 г., при
кворум от 19 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 19 гласа „за",
„против" и „въздържали се" - няма и е подпечатано с официалния печат на общински съвет
„Тунджа”.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

