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

РЕШЕНИЕ
№ 17
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ПЪРВА от дневния ред
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на бюджета на община „Тунджа” за 2011 г.
На основание чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 г., чл. 36, т. 1, т. 2 и т. З, и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и поемане на
общински дълг, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1.Одобрява актуализация по бюджета на общината за 2011г., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1. По приходната част намаление със сумата от /— 249 277/ лв., съгласно
Приложение № 1, както следва:
1.1.1. Увеличава неданъчните приходи за държавни дейности с 7 723 лв.
1.1.2. Намалява неданъчните приходи за местни дейности с / - 257 000 /лв.
1.2. По разходната част намаление със сумата от /- 249 277 /лв., разпределена по
функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация, съгласно
Приложение №1, както следва:
1.2.1. Увеличава държавните дейности с 7 723 лв.
1.2.2. Намалява местните дейности със /- 301 699/лв.
1.2.3. Увеличава дофинансирането на държавните дейности със 44 699 лв.
2. Актуализира средствата за капиталови разходи от 1 271 777 лв. на 1 210 406 лв. и поименния
списък, в т.ч. от приходи с общински характер по чл. 14. ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 г. - от 667 274
лв. на 500 000 лв. , съгласно Приложение №2 и одобрява разпределението, както следва:
2.1. За основни ремонти - 469 475 лв.
2.2. За придобиване на ДМА - 728 572 лв.
2.3. За придобиване на НДМА - 9 719 лв.
2.4. За придобиване на земя - 2 640 лв.
3. Одобрява актуализация на собствени приходи на училищата в държавните дейности, в
размер общо на 7 723 лв.
4. Одобрява увеличение на бюджета на ФА "Тунджа" с 3 000 лв. по приходната и разходната
част, съгласно разпределението в Приложение №1.
5. Задължава кмета на общината да извърши произтичащите от това корекции по списъка за
капиталовите разходи и бюджета на общината съгласно ЗДБРБ за 2011 г.
6. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за съгласуване с
Министерство на финансите за промените по т.2 от настоящото решение.
Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържали се” – 7.
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
№ 18
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ВТОРА от дневния ред
ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община „Тунджа” за авансово плащане
по договор №28/226/00262/28.10.2011 г. на община „Тунджа” и ДФ „Земеделие”
Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, ос ІІ от
Програмата за развитие на селските райони.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Упълномощава кмета на Община „Тунджа” Георги Стоянов Георгиев да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на представяне в полза на Държавен
фонд „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 38 658,40 лв. /тридесет и осем хиляди
шестстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ за обезпечаване на авансово
плащане по Договор № 28/226/00262/28.10.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности" , ос ІІ от Програмата за развитие на селските райони, сключен между
община „Тунджа” и Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 21; „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
№ 19
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ТРЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от
бюджета на общината по извънбюджетната сметка за реализация на дейностите по схема
„Училищен плод”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 53 от Наредбата за условията,
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и поемане на общински
дълг, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за предоставяне на финансови средства общо в размер до 20 000 лв.
/двадесет хиляди лева/ от бюджетната сметка по извънбюджетната сметка на общината под
формата на вътрешен безлихвен заем за финансиране на разходите за периода на реализация
на дейностите по проект - схема „Училищен плод”.
2. Средствата да се предоставят на база на действително извършени ежемесечни
разходи за периода на реализация на дейностите по схемата.
3. Задължава кмета на общината да отрази предоставения безлихвен заем по
приходната и разходната част на извънбюджетната сметка, съобразно единната бюджетна
класификация.
4. Средствата за извършените разходи по т. 1 да бъдат възстановени от получените
средства за финансиране на извършените дейности по проект по схема „Училищен плод” по
бюджетната сметка на общината.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 21; „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
№ 20
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 768 от Протокол №52/29.06.2011 г. за
изменение на Решение №385/27.10.2009 г. за поемане на дългосрочен дълг от фонд „ФЛАГ”
за изпълнение на проект BG161PO001/1.1-01/2007/054 „Българското читалище – минало,
настояще и бъдеще”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.13, чл. 17 и чл. 19а от Закона за
общинския дълг и чл. 46, ал. 1 от Наредбата за условията, реда за съставяне, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет и поемане на общински дълг, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя Решение № 768 от Протокол № 52/29.06.2011 г. за изменение на Решение
№385 от Протокол № 28/27.10.2009 г. за поемане на дългосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ” за
изпълнение на проект ВG161РО001/1.1-01/2007/054 „Българското читалище - минало,
настояще и бъдеще”, както следва:
§ 1. В т. 1 се правят следните изменения:
Думите „Срок на погасяване - до 22 месеца” се заменят с думите „Срок на погасяване до 28 месеца”.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 21; „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
№ 21
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ПЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Приемане на Единен календар на община „Тунджа” за проявите в
областта на културата, образованието и спорта през 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Приема Единен календар на община „Тунджа”
за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2012 година.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 20
Гласували: „За” – 20; „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
№ 22
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ШЕСТА от дневния ред

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община „Тунджа” за 2012 г.
На основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност
в община „Тунджа” за 2012 година.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 20
Гласували: „За” – 20; „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
№ 23
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка СЕДМА от дневния ред

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията, финансирането и дейността
на пенсионерските клубове на територията на община „Тунджа”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Приема Правилник за организацията, финансирането и дейността
на пенсионерските клубове на територията на община „Тунджа”.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 13; „Против” – 5; „Въздържали се” – 3.

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
№ 24
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ОСМА от дневния ред

ОТНОСНО: Допълнение на Решение №824/21.09.2011 г. на ОбС „Тунджа” за
отдаване под наем на имот – частна общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска
собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Предоставеното ползване под наем за срок от 3 /три/ години на Сдружение
"ТРАКИЯ IV", гр. София, Булстат-175889852, да включва и правото за временно разполагане
на мобилна Бетоносмесителна Инсталация LIBHERR Betomix 2R, при изграждане на
Лот IV на автомагистрала Тракия в недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ: ПИ № 000218 в м. "Гол баир" по КВС на землището на с.
ХАДЖИДИМИТРОВО с площ от 30,00 дка при граници на имота: ПИ № 000219; 000131;
000137 и 000105.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 19
Гласували: „За” – 12; „Против” – 7; „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
№ 25
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ДЕВЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост за 2011 год., както следва:
В РАЗДЕЛ III. ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА
ПРОДАЖБА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ И ЗА УЧРЕДЯВАНЕ
НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
В „т.1" Имоти за отдаване под наем::
„а" - помещения - се добавя:
№ по
ред

Населено място

32.

Каравелово

Вид на
имота
Помещение
от втори етаж
от 2МС
СЗС

Кв.

УПИ

Площ кв.м.
или дка

39

І277

20,00

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 20
Гласували: „За” – 12; „Против” – 7; „Въздържали се” – 1.
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
№ 26
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 47, чл. 60, т. 1 и чл.
61, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да се проведе публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за предоставяне под наем
на част от имот -публична общинска собственост на територията на Община "Тунджа", за
срок от 10/десет/ години, както следва:
НТЦ
Описание
ДепоНаселено
Площ
Вид
лв./мес
№
на имота по Местонахождение
зит
място
/кв.м/ дейност
без
АОС
/лв./
ДДС
Помещение
Ветеринана втори
1. Каравелово
Кв. 39 УПИ І 277
20
рен
20,00
40,00
етаж от
кабинет
2МС-СЗС

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 13; „Против” – 7; „Въздържали се” – 1.
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
№ 27
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Отдаване под наем на язовири - общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и §4 от Закона за
сдруженията за напояване, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да се проведе публичен търг по реда на НРПУРИВОС, за предоставяне под наем на
имоти - язовири общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:

№
1.

Землище

Местност

ПИ №

Площ
/дка/

Симеоново

Баяма

000050

58,9

Категория

НТЦ
лв./год.,
без ДДС

Депозит
/лв/

I

1500,00

150,00

Със спечелилите търга да се сключат договори, при заплащане на 100% от годишната
наемна цена за първата година и 100% за всяка следваща година до 30.01. на съответната
година.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 13; „Против” – 8; „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
№ 28
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Предоставяне възмездно ползване върху пасища, мери и общинска
собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37о, ал. 1, т. 2 от ЗСПЗЗ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Предоставя за възмездно ползване на :
Надежда Светославова Димитрова, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски
22-В-7, за срок от три стопански години - имот №16005 с площ 3.739 дка с НТП-пасище,
мера, находящ се в землището на с. Могила, за сумата от 7.48 лв. - заплащане на такса по
Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги на територията на община „Тунджа".

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 21; „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
№ 29
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на площадка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Дава съгласие на Община „Тунджа"-Ямбол, за определяне на площадка във връзка
със смяна на предназначението на терена, съгласно ПУП-ПРЗ за включване в регулация на
поземлен имот, представляващ нива в м. "Бресте", с площ от 10,750 дка, IV /четвърта/
категория, с идентификатор 30096.500.1 /ПИ № 031058 по КВС/ в землището на с. Завой,
Община „Тунджа", при граници на имота: ПИ № 031057; 000011 и 000037.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържали се” – 1.
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
№ 30
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за смяната на предназначението на
недвижими имоти – общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, ОБЩИНСКИЯТ
СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на части от
недвижими имоти - общинска собственост, участващи в ПУП -Парцеларен план на АМ
"Тракия" ОРИЗОВО-БУРГАС, ЛОТ № 4, участък Ямбол-Карнобат от км. 276+200 до
км.325+280, ПАРКИНГ при км 282+000, землище с.КАБИЛЕ, Община „Тунджа", както следва:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПИ№
000113
000125
000154
000160
000427
011041
012043
012044
000070

НТП
Полски път
Пасище, мера
Полски път
Пустееща, необработваема
Полски път
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Път ІV клас

Обща
площ на
имота
/дка/

Засегната
от ПУП
площ
/дка/

Остатъчна
площ
/дка/

8,356
1,377
3,683
1,844
4,840
7,522
17,688
19,765
47,076
112,151

0,264
0,564
0,723
0,315
0,295
0,039
0,412
8,521
1,997
13,130

8,092
0,813
2,960
1,529
4,545
7,483
17,276
11,244
45,079
99,012

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 21; „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
№ 31
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез делба.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинска
собственост, чл. 19, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да се извърши делба между Община "Тунджа", гр. Ямбол и Манчо Георгиев Манчев
от гр. Сливен, на съсобствения недвижим имот, представляващ УПИ IV 34 и УПИ V 34, в кв. 6
по плана на с. КАРАВЕЛОВО, целия с обща площ от 3 710 кв.м., при граници на имотите:
север-улица; изток - УПИ VI 29 и УПИ VI 29; юг-УПИ VIII 30, УПИ XII 33 и УПИ XIII 34 и
запад-УПИ IIІ 38, при която Манчо Георгиев Манчев получава в дял описания имот, като
заплати на общината общинската част, съставляваща 380/3710 ид.част от описания имот,
сумата от 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ лева, без ДДС.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 21; „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
№ 32
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижим имот – частна общинска
собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал.1 от ЗОС и чл.24, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да се проведе публичен търг за учредяване право на ползване за срок от 10 /десет/
години върху имот - частна общинска собственост , представляващ:
част в размер на 2,000 дка от ПИ № 000161, целия с площ от 39,767 дка - ливада, IV
категория, в землището на с. Меден кладенец, Община „Тунджа", при заплащане на годишно
обезщетение за учреденото право на ползване в размер на 100,00 лева.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 21; „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
№ 33
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Допускане на изменение на Общия устройствен план за поземлени
имоти №№ 019032 и 019033 по КВС на землище с. Кабиле.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на
територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Допуска да се изработи проект за изменение на Общия устройствен план в следния
обхват:
-поземлен имот № 019032 по КВС на землище с. Кабиле в местността "Кос тепе" с площ
6.833 дка.
- поземлен имот № 019033 по КВС на землище с. Кабиле в местността "Кос тепе" с площ
4.133 дка.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 20
Гласували: „За” – 20; „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
№ 34
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Определяне на делегат и заместник-делегати в ОС на РАО „Тракия”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и ал. 4 от Устава
на РАО „Тракия", ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

1. Определя за делегат в Общото събрание на РАО „Тракия" общински съветник
Кирчо Георгиев Карагьозов.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заместван от общински съветници Георги Иванов Георгиев,
или Стоянка Иванова Белчева-Георгиева.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържали се” – 7.

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
№ 35
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община „Тунджа” с проект по
трансгранично сътрудничество България - Турция, покана за подаване
предложения № ВG2007СВ161РО008-2011-2, приоритетна ос 2: Повишаване
живот, област на интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природата
наследство.

Програма за
на проектни
качеството на
и културното

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община „Тунджа” да кандидатства и изпълни проектно предложение
като водещ партньор в партньорство с Асоциацията на турските общини ТРАКАБ и Съюз на
провинция Сюлоглу за осигуряване на услуги на селата по Програма за трансгранично
сътрудничество България — Турция, покана за подаване на проектни предложения №
ВG2007СВ161РО0О8-2О11-2, приоритетна ос 2: Повишаване качеството на живот, област на
интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природата и културното наследство.
2. Община „Тунджа” се ангажира с осигуряване на оборотни средства за
изпълнението на проекта.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: „За” – 21; „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
№ 36
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ДВАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на ОбС.
На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 1 и 2 от Правилника на
ОбС, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Избира общински съветник Иван Димитров Георгиев
за заместник-председател на Общински съвет „Тунджа”.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 20
Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” – 7.

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
№ 37
от Протокол №3/09.12.2011 година
по точка ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред
ОТНОСНО: Приемане на решение за еднократно парично подпомагане.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 3 от Правилника за
еднократно парично подпомагане, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява отпускане на еднократно парично подпомагане на следните лица в размер на:
1. Георги Мартинов Иванов, с. Завой – 100 лв.
2. Мария Георгиева Атанасова, с. Завой – 50 лв.
3. София Фердинандова Бонева, с. Голям манастир – 100 лв.
4. Георги Стоянов Георгиев, с. Хаджидимитрово – 150 лв.
5. Денка Тодорова Георгиева, с. Бояджик – 80 лв.
6. Стефан Иванов Димитров, с. Миладиновци - 80 лв.
7. Минка Василева Тодорова, с. Миладиновци – 50 лв.
8. Янка Асенова Георгиева, с. Завой – 50 лв.
9. Василка Атанасова Георгиева, с. Козарево – 50 лв.
10. Дияна Илиева Илиева, с. Дражево – 80 лв.
11. Мария Добрева Димитрова, с. Дражево – 50 лв.
12. Ивелина Атанасова Емилова, с. Чарган – 30 лв.
13. Стоян Димитров Стоянов, с. Скалица – 100 лв.
Общ брой съветници: 21

Присъствали: 17
Гласували: „За” – 16; „Против” – няма; „Въздържали се” – 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

