
 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 38 

от Протокол  №4/22.12.2011 година 
по точка ПЪРВА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Промяна в структурата на второстепенните разпоредители. 
 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 от Закона за общинските 
бюджети, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
 
 

Р Е Ш И: 

 

 

 

1. Закрива, считано от 31.12.2011 г., като второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити следните кметства: Ботево, Безмер, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Кабиле, 
Кукорево, Маломир, Роза, Скалица и Тенево. 

2. Открива, считано от 23.12.2011 г., като второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити следните структурни звена: 

- „Образование- предучилищна подготовка” 
-  „Социални услуги” 

 
 
 

Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 19 

               Гласували: „За” – 13; „Против” – 5; „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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 39 

от Протокол  №4/22.12.2011 година 
по точка ВТОРА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на численост, структура на Общинската администрация 
и дейностите и определяне размера на възнагражденията на изборните длъжности, 
считано от 23.12.2011 г. 
 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 5 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 11 от ЗДБРБ за 2011 г., чл.19 „а” от Закона за администрацията и 
чл. 8, ал. 2 на ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава обща численост и структура на Общинската администрация, съгласно 
Приложение № 1, считано от 23.12.2011 г. 

2. Утвърждава обща численост на персонала по дейности, съгласно Приложение № 
2, считано от 23.12.2011 г. 

3. Определя размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства, 
съгласно Приложение № 3,  считано от 23.12.2011 г. 

4.   Поради особения характер на работата на кмета на общината, ежемесечно да се 
изплащат допълнителни средства, за работа 16 часа извън рамките на законоустановеното 
месечно работно време, съгласно чл. 13, ал. 2 от Вътрешните правила за работната заплата, 
утвърдени и влезли в сила от 1 септември 2011 г. 

 
 
 

Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 19 

               Гласували: „За” – 14; „Против” – 5; „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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 
от Протокол  №4/22.12.2011 година 

по точка ТРЕТА от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг по 
Проект „Предотвратяване на наводнения на селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа". 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, §41 от ЗДБРБ за 2011 г., чл. 13, чл. 17, ал. 1 
и ал. 2, и чл. 19а от ЗОД и чл. 46, ал. 1 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. Община „Тунджа" да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - „ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен/краткосрочен 
общински дълг с цел реализацията на проект: „Предотвратяване на наводнения на селата Кукорево и 
Окоп, община „Тунджа", финансиран от Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 
1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", схема № ВG161РО001/1.4-06/2010 „Подкрепа за 
дребно мащабни мерки за предотвратяване на наводненията в градските агломерации", при следните 
основни параметри: 

•    Максимален размер на дълга - 480 000 (четиристотин и осемдесет хиляди); 
•     Валута на дълга - лева 
•     Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
•     Условия за погасяване: 
-    Срок  на погасяване - до  31.12.2012 г.,  с  възможност за предсрочно погасяване изцяло или 

на части, без такса за предсрочно погасяване. 
-    Източници   за   погасяване   на   главницата   -   чрез   плащанията   от Управляващия  

орган,  съгласно  Договор  за  безвъзмездна  финансова помощ №ВG161РО001/1.4-06/2010/028; 
•  Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 

4.715%, 
•    Други  такси,  наказателни  лихви,  неустойки  и  разноски  - съгласно ценовата 

политика на Фонд „ФЛАГ” и Управляващата банка 
•     Начин на обезпечение на кредита: 
-    Учредяване на залог върху вземанията на Община „Тунджа" по Договор за безвъзмездна 

помощ № ВG161РО001/1.4-06/2010/028, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна 
програма, и 

-    Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за 
общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община „Тунджа" да подготви искането за 
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк" АД, да подпише 
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 18 

               Гласували: „За” – 18; „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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 41 

от Протокол  №4/22.12.2011 година 
по точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на общината 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 и чл. 9 от ЗМДТ, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И: 
 

 

Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община „Тунджа", както следва: 

 
§1. В чл. 19, ал. 5 се правят следните изменения: 
1. Думите   „през   последното   тримесечие"   се   заменят  с  „до   30 ноември" 
2. Думите „при условие, че няма задължения към общината по ЗМДТ" се отменят. 
 
§2. В чл. 19, ал. 7, т. З се отменя.  
 
§3. В чл. 19 се създава ал. 8: 
„/8/ За имоти - общинска собственост, предоставени за ползване на читалища, такса 

за битови отпадъци се заплаща от тях само за услугата поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване." 

 

 

 

 

Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 17 

               Гласували: „За” – 17; „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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 42 

от Протокол  №4/22.12.2011 година 
по точка ПЕТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Определяне на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2012 г. 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Таксата за битови отпадъци за 2012 г. се определя пропорционално върху 

данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите и пропорционално върху данъчната 
оценка на недвижимите имоти на предприятията по смисъла на чл. 21 от ЗМДТ. 

2. Одобрява план–сметка за 2012 година за определяне приходите по видове,  общо в 
размер на 548 973 лв., съгласно Приложение №.1, както следва: 

2.1. От облог на физически лица – 357 526лв. 
2.2. От облог на юридически лица – 191 447лв.             
3. Одобрява план–сметка за 2012 година за определяне на разходите по дейности,  

общо в размер на 548 973лв., съгласно Приложение №.1, както следва: 
 3.1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждането им, и за ползване на депо или други 
инсталации или съоръжения –  общо 440 501 лв., от които: 

 3.1.1. за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждането им – 362 891 лв. /вкл. ползване на съдове за 
съхранение на битовите отпадъци/; 

 3.1.2. за ползване на депо или други инсталации или съоръжения за битови 
отпадъци  – 77 610 лв.; 

 3.2. Закриване и мониторинг на депа на територията на общината и отчисления 
за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците  –  78 800 лв., от които: 

 3.2.1. за закриване и мониторинг на депа на територията на общината – 15 416лв. 
 3.2.2. за отчисления, за изграждане на инфраструктура за третиране на 

отпадъците - 63 384лв.  
            3.3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 28 242лв., в т.ч. за 
трудови разходи за 2 щатни бройки в с. Тенево, в размер на 10 800лв.  

 3.4. Съдове /кофи/ за битови отпадъци за обществените места – 1 430 лв.  
4. Определя размера на таксата за битови отпадъци за всяко населено място на 

територията на общината, в сила от 01.01.2012 година, както следва: 
            4.1. За недвижими имоти на физически лица – пропорционално върху 

данъчната оценка на имота по промил и размер, индивидуален за всяко населено място, 
съгласно Приложение №1. 



4.2. За недвижими имоти на юридически лица – по промил и размер 
индивидуален за всяко населено място и пропорционално, върху данъчната оценка на 
недвижимите имоти по смисъла на чл. 21 от ЗМДТ, съгласно Приложение №1. 

5. При недостиг на средства за финансиране на дейностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и ползване на депо, да се използват наличните средства от останалите 
дейности към края на 2011 г. за съответното населено място, а при необходимост - временно 
да се използват средства от резерва на общината. 

6. Преходният остатък от 2011 г., за съответното населено място, да се използва за 
финансиране на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и ползване на депо през 
2012г.  

 

 

 

Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 18 

               Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” –  5. 

       
 
      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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 43 

от Протокол  №4/22.12.2011 година 
по точка ШЕСТА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.т. 5, 6 и 15 от Решение №684 от Протокол № 
47/22.02.2011 г. на ОбС „Тунджа”, в частта за средствата, определени за среднодневен 
оклад за втора закуска на учениците в началните училища „Васил Левски” - с. Завой, 
община „Тунджа” и „Св. Климент Охридски” – с. Крумово, община „Тунджа”. 
 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 

Р Е Ш И: 

 

 

Определените средства по т. 5, т. 6 и т. 15 от Решение №684 от Протокол № 47 от 
22.02.2011 г. за среднодневен оклад за втора закуска на учениците в началните училища 
„Васил Левски", с. Завой, община „Тунджа" и „Св. Климент Охридски", с. Крумово, община 
„Тунджа", да се използват като общинско съфинансиране на обедното хранене в рамките на 
проект „Топъл обяд” по Програма „Топъл обяд" на Партньорска мрежа за благотворителност 
на БЧК за периода на реализация на дейностите. 

 

 

 

 

Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 16 

               Гласували: „За” – 16; „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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 44 

от Протокол  №4/22.12.2011 година 
по точка СЕДМА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния 
процес извън определените по ЕРС за съответната дейност в НУ „Св. Климент Охридски” – 
с. Крумово, за учбената 2011/2012 година. 
 
 
 

На основание чл. 11 а, ал. 3, чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 1; във връзка с чл. 11, ал. 1, 
т. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
 

 
Р Е Ш И: 

 
 

 

Одобрява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в НУ „Св. 
Климент Охридски", с. Крумово, за учебната 2011/2012 година извън определените по 
единни разходни стандарти за съответната дейност, в размер съгласно чл. 11, ал. 3, т. 1 от 
Наредба № 7 / 2000 г. на МОН. 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 18 

               Гласували: „За” – 18; „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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 45 

от Протокол  №4/22.12.2011 година 
по точка ОСМА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно 
ползване на активите, придобити по проект на община „Тунджа” по Програма за ТГС 
България – Турция, покана за подаване на проектни предложения № 
ВG2007СВ161РО008-2011-2, приоритетна ос 2: Повишаване качеството на живот, област на 
интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природата и културното наследство. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.  8 и т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 

 
Р Е Ш И: 

 

 

Дава съгласие активите, придобити по проект, с който Община „Тунджа” 
кандидатства 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 № ВG2007СВ161РО008-2011-2, приоритетна ос 2: Повишаване качеството на 
живот, област на интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природата и културното 
наследство, да бъдат предоставени с право за безвъзмездно ползване за целите на проекта за 
срок не по-малък от пет /5/ години след края на проекта. 

 

 

 

 

Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 16 

               Гласували: „За” – 16; „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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 46 

от Протокол  №4/22.12.2011 година 
по точка ДЕВЕТА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на 
Техническата инфраструктура. 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ 
 
 

Р Е Ш И: 

 

 

Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен   план за съоръжение 
на Техническата инфраструктура: 

Трасе на водопроводно отклонение от улица с о.т.103-107 по местен път до УПИ І-17 
в масив 19 по КВС на землище с. Кабиле. 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 16 

               Гласували: „За” – 16; „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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 47 

от Протокол  №4/22.12.2011 година 
по точка ДЕСЕТА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за обект: АМ 
„Тракия” Оризово - Бургас, ЛОТ 4 Ямбол-Карнобат, от км 276+200 до км 325+280, 
подобект „Паркинг при км 282+000” –  землище с. Кабиле, община „Тунджа”. 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1,  т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. З от Закона за устройство на 
територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 

Р Е Ш И: 

 

 

Съгласува проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: 
"АМ"Тракия" Оризово - Бургас, ЛОТ 4 Ямбол-Карнобат, от км 276+200 до км 325+280, 
подобект:"Паркинг при км 282+000" землище с.Кабиле, община „Тунджа”. 

 

 

 

 

Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 17 

               Гласували: „За” – 17; „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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 48 

от Протокол  №4/22.12.2011 година 
по точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Участие на община „Тунджа” като партньор в проект „Устойчиво 
енергийно развитие на селските райони” (ЕFRD рrоject), съвместно с „МИГ – Тунджа” 
и „Асоциация за развитие на регион Тракия”. 
 
 

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

Р Е Ш И: 

 
 

Дава съгласие община „Тунджа" да участва като партньор в проект „Устойчиво 
енергийно развитие на селските райони" (ЕFRD рrоject), съвместно с „Местна инициативна 
група –Тунджа” и „Асоциация за развитие на регион Тракия -ТRАКАВ" - Одрин по втората 
покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично 
сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България-Турция 2007-
2013". 

 

 

 

 

Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 17 

               Гласували: „За” – 17; „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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 49 

от Протокол  №4/22.12.2011 година 
по точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Участие на община „Тунджа” като партньор в проект „Градини на 
приятелството” (GARFRE рroject), съвместно с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. 
Веселиново и училището в с. Кемал Кьой, Одрински вилает. 
 
 

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

Р Е Ш И: 

 
 

 

Дава съгласие община „Тунджа" да участва като партньор в проект „Градини на 
приятелството" (GARFRE рroject) съвместно с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - с. 
Веселиново, община „Тунджа" и училището в село Кемал кьой, Одрински вилает, по втората 
покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично 
сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България-Турция 2007-
2013". 

 

 

 

 

Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 16 

               Гласували: „За” – 16; „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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 50 

от Протокол  №4/22.12.2011 година 
по точка ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на община „Тунджа” за издаване на 
Запис на Заповед в полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП „Регионално развитие” –  
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, във връзка с изпълнение 
на проект „Предотвратяване на наводненията на селата Кукорево и Окоп, община 
„Тунджа”. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4.2. от Договор за безвъзмездна 
финансова помощ ВG161РО001/1.4-06/2010/028 „Предотвратяване на наводнения на селата 
Кукорево и Окоп, община „Тунджа", ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 
 

Р Е Ш И: 

 
 

Упълномощава кмета на общината да издаде Запис на Заповед без протест и без 
разноски, платим на предявяване, на стойност 338 461,74 лв. като обезпечение на авансово 
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161РО001/1.4 -
06/2010/028 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/1.4-
06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските 
агломерации", във връзка с изпълнение на проект „ Предотвратяване на наводнения на селата 
Кукорево и Окоп, община „Тунджа”. 

 

 

 

Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 18 

               Гласували: „За” – 18; „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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 51 
от Протокол  №4/22.12.2011 година 

по точка ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Предоставяне възмездно ползване върху пасища, мери и общинска 
собственост. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о от ЗСПЗЗ, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
 

Предоставя за възмездно ползване на: 
Златко Дончев Дончев, на имоти общинска собственост с НТП -мери, пасища и 

представляващи идентификационни номера, както следва: 
- 66737 - 351 - 3 с площ 40.6 дка; 
- 66737 -366-2 с площ 82.5 дка; 
- 66737 - 364 - 3 с площ 23.3 дка; 
- 66373 -411 - 1 с площ 61.2 дка; 
- 66737 - 409-1 - 1 с площ 27.2 дка;  
- 66737 -414-1 с площ 70.1 дка, 
всички находящи се в землището на с. Скалица, за сумата от 609.80 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". 

 
Прекратява предоставеното право за възмездно ползване на пасища и мери 

общинска собственост на: 
- Златко Дончев Дончев от гр. Ямбол, ул. „Ген. Заемов", бл. 5, вх. Б, ап. 6, на имот 

№000352 с площ 56.100 дка, представляващ идентификационен номер 66737 - 36 - 2, находящ 
се в землището на с. Скалица.  

-   Галин Георгиев Димитров от с. Скалица, за ползване на пасища и мери общинска 
собственост на: 

ПИ №545, ПИ №240, ПИ №129 и съставляващи идентификационни номера по 
СИЗП- 39-4, 43-4, 50-5, 61-3, находящи се в землището на с. Скалица .  

- „АГРОЕЛЙТ" ООД, с. Иречеково, ул. „Стопански двор-ЮГ", представлявано от 
Петър Стефанов Личев, на идентификационен №66737-351-3 с площ 40.6 дка, представляващ 
част от ПИ№51 и ПИ№52, находящ се в землището на с. Скалица. 

 
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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 52 
от Протокол  №4/22.12.2011 година 

по точка ПЕТНАДЕСЕТА 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: 
 

Отпуска еднократно парично подпомагане на следните лица в размер на: 

1. Тонка Радева Томаева, с. Хаджидимитрово – 30 лв.; 
2. Ангелина Георгиева Василева, с. Хаджидимитрово – 50 лв.; 
3. Стойка Илиева Тодорова, с. Хаджидимитрово – 80 лв.; 
4. Цона Стоянова Димитрова, с. Чарган – 40 лв.; 
5. Мария Радева Танева, с. Чарган –  45 лв.; 
6. Марина Костадинова Василева, с. Генерал Инзово – 50 лв.; 
7. Галина Стоянова Николова, с. Генерал Инзово – 50 лв.; 
8. Динка Костова Колева, с. Генерал Инзово – 50 лв.; 
9.  Йордан Стоянов Йорданов, с. Безмер – 40 лв.; 
10. Дора Иванова Дженкова, с. Тенево – 50 лв.; 
11. Тодор Радев Милев, с. Безмер – 45 лв.; 
12. Янка Колева Атанасова, с. Челник – 30 лв.; 
13.  Руска Тенчева Йорданова, с. Робово – 50 лв.; 
14. Янка Донкова Петрова, с. Завой – 30 лв.; 
15. Пламен Илиева Илиев, с. Дражево – 80 лв.  
16. Мария Христова Христова, с. Кабиле – 80 лв.; 
17. Златка Танчева Иванова, с. Ботево – 45 лв.; 
18.  Съби Иванов Люцканов, с. Гълъбинци – 45 лв.; 
19.  Петър Атанасов Стойков, с. Каравелово – 80 лв.; 
20.  Седефка Илиева Георгиева, с. Хаджидимитрово – 80 лв.; 
21. Анка Илиева Иванова, с. Безмер – 80 лв.; 
22. Владимир Илиев Симеонов, с. Завой – 70 лв. 
 

 
Общ брой съветници: 21 
Присъствали: 18 

             Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

       
      ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОбС „ТУНДЖА”: 

                                /КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/ 


