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

РЕШЕНИЕ
№ 73
от Протокол №6/30.01.2012 година
по точка ПЪРВА от дневния ред

ОТНОСНО: Отмяна на решение №18 от Протокол №3/09.12.2011 г. на ОбС
„Тунджа" за Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа" за авансово плащане по
Договор № 28/226/00262/28.10.2011г. на Община „Тунджа" и Държавен фонд
„Земеделие" -Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности" от ПРСР.

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

Р Е Ш И:

Отменя решение № 18 от Протокол №3/09.12.2011 г. по точка ВТОРА от дневния ред.
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

РЕШЕНИЕ
№ 74
от Протокол №6/30.01.2012 година
по точка ВТОРА от дневния ред
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община „Тунджа” в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №
28/226/00262 от 28.10.2011 г. по мярка 226 за Проект „Превантивни дейности за
борба с пожарите: създаване и възстановяване на противопожарна
инфраструктура, закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни
средства, подобряване на източниците за борба с пожарите, строителство на
наблюдателни пунктове и оборудване за наблюдение и комуникация", сключен
между Община „Тунджа” 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. 11, ал. 5 от Наредба № 20 от 07.07.2008 г., за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” 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 №
28/226/00262 от 28.10.2011 г. по мярка 226 за Проект „Превантивни дейности за борба с
пожарите: създаване и възстановяване на противопожарна инфраструктура,
закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, подобряване на
източниците за борба с пожарите, строителство на наблюдателни пунктове и
оборудване за наблюдение и комуникация”, сключен между Община „Тунджа” и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар
Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на общината „Тунджа” да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция в размер на 38 658,40 лв. ( тридесет и осем хиляди шестотин
петдесет и осем цяло и четиресет лв.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 28 / 226 /00262 от 28.10.2011 г. по мярка
226 за Проект „Превантивни дейности за борба с пожарите: създаване и
възстановяване на противопожарна инфраструктура, закупуване на оборудване
за противопожарни депа и защитни средства, подобряване на източниците за
борба с пожарите, строителство на наблюдателни пунктове и оборудване за
наблюдение и комуникация” сключен между Община „Тунджа” и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община „Тунджа” да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 28 / 226 /00262 от 28.10.2011 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет „Тунджа”, проведено на
30.01.2012 г., Протокол № 6/30.01.2012 г. , т. 2 от дневния ред по доклад № 278/27.01.2012 г.
при кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за”, 0-„против” и
„въздържали се” - 4, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет „Тунджа”.

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
№ 75
от Протокол №6/30.01.2012 година
по точка ТРЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за СПАСО ПРЕОБРАЖЕНСИЙ СЪБОР гр. Болград.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка със Споразумение
за приятелство и сътрудничество между община „Тунджа", Република България и град
Болград, Република Украйна, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:
1. Предоставя безвъзмездно за възстановяване на СПАСО ПРЕОБРАЖЕНСИЙ
СЪБОР, гр. Болград, сумата от 15000 лв.
2. Сумата да се преведе по откритата за целта дарителска сметка.
3. Средствата да бъдат за сметка на собствени приходи от общ характер и се
отчетат по ЕБК §42-19 „Помощи по решение на Общински съвет", дейност 122"
Общинска администрация".

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

