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

РЕШЕНИЕ
№ 76
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ПЪРВА от дневния ред
ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община
„Тунджа” за 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети и чл. 9 от
Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2011 година по приходната и
разходна част по функции и дейности, както следва:
1.1. По прихода 11 744 674 лв.
в т.ч. : за държавни дейности
5 659 662 лв.
за местни дейности
6 085 012 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1и 2/
1.2. По разхода 11 744 674 лв.
в т.ч. : за държавни дейности
5 659 662 лв.
за дофинансиране на държ. дейности
795 729 лв.
за местни дейности
5 289 283 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 3/
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2011 г. по прихода
на обща сума 10 942 442 лв., в т.ч. по параграфи на Единната бюджетна класификация и
населени места/ съгласно Приложения № 1,2 и 9/ както следва:
2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 405 073 лв.,
съгласно Приложение №2.
2.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 537 369 лв., съгласно
Приложение №2.
3. Приема отчета за изпълнението на бюджета на общината за 2011 г. по
разходите на обща сума 10 942 442 лв. по пълна бюджетна класификация, дейности и
второстепенни разпоредители, съгласно Приложения № 3,4,5 и 6, в т.ч.:
3.1. Държавни дейности
5 405 073 лв.;
3.2. Дофинансиране на държ. д/сти
750 947 лв.;
3.3. Местни дейности
4 786 422 лв.
4. Приема отчета за изпълнението на капиталовите разходи по обекти и
източници на финансиране, съгласно Приложения № 7 и 7а и за текущи ремонти,
разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 8.
5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг по Приложения №
11, 12 и 13.
6. Одобрява отчета за получените и разходваните командировъчни пари от кмета
на общината, съгласно Приложение №10.

7. Одобрява разхода за членски внос в неправителствени организации в размер на
8 148 лв.
8. Одобрява разхода за помощи за погребения в размер на 85 лв.
9. Одобрява разхода за помощи по решение на ОбС в размер на 24 960 лв.
10.Одобрява разхода за представителни цели в размер на 21 396 лв., както следва:
Председател на ОбС
4 293 лв.;
Кмет на община
15 433 лв.;
Кметове и кметски наместници 1 670 лв.
11 . Одобрява разхода за командировки в чужбина в размер на 9 216 лв.
12. Одобрява разхода за подпомагане на спортни клубове в размер на 55 000 лв.
13. Одобрява средства за финансиране на невъзстановими разходи по следните
проекти:
13.1. Схема "Училищен плод" в размер на 1 780 лв.
13.2. Програма "Лидер" в размер на 1 003 лв.
14. Приема отчета за изпълнението по извънбюджетните сметки на общината за
2011 г. както следва:
14.1. По прихода на обща стойност 638 656 лв., съгласно
Приложение №14.
14.2. По
разхода на обща стойност
638 656 лв., съгласно
Приложение №14.
15. Кметът на общината да информира населението на общината чрез средствата
за масово осведомяване и чрез сайта на общината за отчета по изпълнението на бюджета
за 2011 г.

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
№ 77
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ВТОРА от дневния ред
ОТНОСНО: Приемане на БЮДЖЕТ за 2012 година на Община „Тунджа”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 7, чл. 14, чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1
от Закона за общинските бюджети, чл. 11, т. 1 и т. З и чл. 12, ал. 1 от Закона за
общинския дълг, §37 и §43 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2012 г. и чл. 8, чл. 17, ал. 4, чл. 18 и чл. 20 от Наредбата за условията, реда за съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет и поемане на общински дълг,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

в т.ч.:

1. Приема бюджета на община „Тунджа" - Ямбол за 2012 г., както следва:
1.1. По прихода в размер на 10 295 849лв. /съгласно Приложение№1/
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 902 108лв.,

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 4 535 093лв;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от
държавата дейности в размер на 84 060лв.;
1.1.1.3. Не данъчни приходи в размер на 38 050лв.;
1.1.1.4. Преходен остатък от 2011 г. по левова сметка в размер на 244 905лв.,
разпределен съгласно Приложение №1А.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 393 741лв. в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 836 800лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 788 900лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в
размер на 1 833 300лв., в т. ч. - 68 700лв. за зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътища;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
386 140лв., в т.ч. за изграждане и ремонт на общински пътища - 269 300лв.;
1.1.2.5. Преходен остатък от 2011г. в размер на 595 047лв., от които по левова
сметка - 537 321лв. и по валутна сметка - 57 726лв., разпределени съгласно Приложение
№1А;
1.1.2.6. Предоставени трансфери по бюджетни сметки - минус 63 384лв.;
1.1.2.7. Погасяване на дългосрочен банков заем - минус 44 444лв.
1.1.2.8. Получени заеми от фонд ФЛАГ - 9 480 000лв.
1.1.2.9. Предоставени заеми по извънбюджетни сметки - минус 9 480 000лв.;
1.1.2.10.Възстановени заеми от извънбюджетни към бюджетни сметки -940 311лв.;
1.1.2.11 .Погашения по получени от фонд ФЛАГ заеми - минус 878 929лв.
1.2. По разхода в размер на 10 295 849лв., в т.ч. разпределен по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно приложения № 2 и 3.
1.2.1. 3а делегирани от държавата дейности в размер на 4 902 108 лв., в т. ч.
резерв за непредвидени и неотложни разходи - 15 289лв, по приложение №2.

1.2.2. 3а местни дейности в размер на 4 629 862лв., в т. ч. резерв за непредвидени
и неотложни разходи - 430 000лв., по приложение №2.
1.2.3. 3а дофинансиране на делегирани държавни дейности 763 879лв., по
приложение №2.
2. Утвърждава второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и
разпределението на бюджетите им по сборния бюджет на общината за 2012г., съгласно
Приложение №3.
3. Одобрява поименен списък за капиталови разходи в размер общо на 827 590лв.,
по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №4, в т.ч.:
- от целева субсидия за капиталови разходи - 470 200лв.;
- от приходи с общински характер - 357 390лв., в т.ч. по чл.14.ал.2 от ЗДБРБ за
2012г. - 283 990лв.;
3.1. За основен ремонт - 621 740лв., в т.ч. от целева субсидия -370 200лв. и от
приходи с общински характер - 251 540лв., от които по чл.14.ал.2 от ЗДБРБ за 2012г. 245 540лв.
3.2. За придобиване на ДМА - 178 850лв., включително от целевата субсидия 100 000лв. и от приходи с общински характер - 78 850лв., от които 38 450лв. по
чл.14.ал.2 от ЗДБРБ за 2012г.
3.3. За придобиване на НМДА - 24 000лв. от приходи с общински характер.
3.4. За закупуване на земя - 3 000лв. от приходи с общински характер.
4. Одобрява разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране
на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012г. в размер на 470 200
лв., както следва:
- за делегирани от държавата дейности - 84 060лв.;
- за местни дейности - 386 140лв., включително за изграждане и основен ремонт
на общински пътища - 269 300лв.
5. Одобрява средства за текущи ремонти по функции и дейности в размер общо
на 194 440лв., съгласно приложение №2, разпределени по направления както следва:
5.1. За държавни дейности - 18 000лв.
5.2. За местни дейности и дофинансиране на държавните дейности -176 440лв., в
т.ч. по чл.14. ал.2 от ЗДБРБ за 2012г. - 65 000лв.
6. Утвърждава численост на персонала и разходи за заплати за 2012г., съгласно
Приложение №2.
7. Утвърждава субсидия за читалищата в размер на 421 904лв., като упълномощава
кмета на общината да договори условията за разходване на средствата, разпределени
както следва:
- от ЦБ - 311 904лв., за 54 субсидирани бройки;
- от дофинансиране - 110 000лв., в т.ч. 40 000лв. за текущи ремонти,
8. Одобрява субсидия за подпомагане на спортните клубове на територията на
общината общо в размер 55 000лв. за развитие на спортна дейност, като упълномощава
кмета на общината да одобри правила и да договори условията за разходване на
средствата.
9. Утвърждава бюджет на Ансамбъл „Тунджа” в размер на 137 000лв., в т.ч.
субсидия от общината - 130 000лв. и собствени приходи от концерти на ансамбъла - 7
000лв.
10. Утвърждава средства за дофинансиране на училищата за маломерни и слети
паралелки в размер на 52 500лв., по приложение №3;
11. Утвърждава средства за втора закуска в началните училища в размер общо до
5 000 лв.
12. Определя лимити за целеви разходи, както следва:
12.1. 3а представителни разходи в размер на 27 520лв., в т.ч.:

- за Председател на ОбС
- 6 000лв.;
- за Кмет на община
- 18 000лв.;
- за кметове и кметски наместници - 3 520лв.
12.2. За помощи по решение на ОбС - 45 000лв.
12.3. За командировки в чужбина
- 15 000лв.
12.4. За членски внос в неправителствени организации - 10 000 лв.
12.5. Представително облекло на председател на ОбС - 600лв.
12.6. Представително облекло на кмет на община - 600 лв.
13. Одобрява средства за погребения в размер общо на 500 лв., в т ч. разходи с
ДДС за едно лице, както следва:
- за погребален ковчег и надгробен знак - 35лв.;
- за изкопаване и заравяне на гроб
- 30лв.,
за граждани, които отговарят на следните условия: да са самотни, без близки и роднини,
бездомни и безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в
службите за социално подпомагане.
14. Определя размер на среднодневен оклад за 2012г., както следва:
- в ПДГ - за закуска на децата в размер на 0,70лв. на едно дете;
- в ЦЦГ - в размер на 2,00лв. на едно дете;
- за втора закуска на учениците в началните училища в с.Крумово и с.Завой - в
размер на 0,70лв. за един ученик;
- в ДСХ - в размер на 3,00лв. на един ползвател на услугата;
- в ДСП Болярско - в размер на 1,50лв. на един ползвател на услугата;
- в ДЦСХ - Г.Инзово, ДСП Тунджа и обществени трапезарии -в размер на 1,60лв.
на един ползвател на услугата;
15. Утвърждава списък на длъжностите, включително педагогическия персонал в
делегираните от държавата дейности, които имат право на транспортни разходи от
местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение №5.
16. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по
приложение №5, без педагогическия персонал, които имат право на транспортни
разходи, както и размера на средствата за сметка на съответните лица.
17. Определя за 2012г. средства за фонд СБКО до 3,0 на сто от плановите средства
за работна заплата на лицата, назначени по трудово правоотношение.
18. Определя максимален размер на дълга, както следва:
18.1. Максимален размер на новия общински дълг - 500 000лв.
18.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2012г. -600 000лв.
19. Определя размера на плащанията по общинския дълг през 2012г., съгласно
Приложение №6.
20. Определя размера на просрочените вземания, които са разчетени да бъдат
събрани в приходната част на бюджета през 2012г. - 75 000лв.
21. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер
на бюджета и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:
- да разпредели и утвърди бюджетните разходи по пълна бюджетна класификация
по тримесечия и месеци по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенни
разпоредители с изключение бюджетите на училищата;
- да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема
на общите разходи в една бюджетна дейност, без средствата за заплати и осигурителни
вноски, в частта за делегираните от държавата дейности;
- да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност
или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й
размер в частта за местните дейности;

- да разрешава помощи при възникнали извънредни обстоятелства в размер до
една минимална работна заплата месечно;
- да разрешава ползването на резерва при временен недостиг на средства от
таксата за битови отпадъци;
- да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит, по т. 1.2.1 и 1.2.2 от
настоящото решение, за възникнали непредвидени и неотложни разходи.
22. Възлага на кмета на общината да кандидатства за средства по структурни и
други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
23. Общината да кандидатства за финансиране пред Фонда за местно
самоуправление ФЛАГ и Българската банка за развитие при изпълнение на одобрени
проекти от европейските фондове.
24. Кметът на общината да възлага подготовката и разработването на общински
програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за
реализиране на определените годишни цели на общината.
25. Кметът на общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с
размера на постъпилите и разходваните средства от дарения и спонсорства, в
съответствие с волята на дарителите.
26. Кметът на общината да определи конкретен размер на работното облекло на
персонала в бюджетните дейности в рамките на средствата за издръжка, с изключение на
общинските училища.
27. Задължава кмета на общината:
- да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности
при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до тяхното
отстраняване;
- да определи конкретни права и задължения на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити.
* Забележка: Към проекта за бюджет за 2012г. на община „Тунджа” е приложен протокол от
публичното обсъждане на проектобюджета с местната общност и постъпилите предложения
/Приложение №7/.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържали се” – 6.

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
№ 78
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ТРЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината по
извън бюджетната сметка по проект: „Дневен център за пълнолетни лица 18+” алтернатива за преодоляване на социалната изолация в малките населени места”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за предоставяне на финансови средства в размер до 28 000 лв. под
формата на вътрешен безлихвен заем от бюджетната сметка на общината за
финансиране на текущи разходи, по извънбюджетната сметка на проект „Дневен център
за пълнолетни лица 18+ - алтернатива за преодоляване на социалната изолация в
малките населени места”, по договор с АСП ВG 051РО001-5.2.06-0257
2. Задължава кмета на общината да отрази предоставения безлихвен заем по
приходната и разходната част на извънбюджетните сметки, съобразно единната
бюджетна класификация.
3. Средствата за извършените текущи разходи по т. 1 да бъдат възстановени по
бюджетната сметка на общината, от получените с окончателно плащане средства за
финансиране на проектите.

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
№ 79
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността по вътрешен одит в
община „Тунджа” за 2011г.

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Приема за информация Годишен доклад за дейността на Звеното за „Вътрешен одит”
за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържали се” – 6.

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
№ 80
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ПЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в
община „Тунджа”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Съгласува Годишния план за дейността по вътрешен одит за 2012 г.
на Звеното за „Вътрешен одит” към община „Тунджа”.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: „За” – 12; „Против” – няма; „Въздържали се” – 8.

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
№ 81
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ШЕСТА от дневния ред
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 40 от Протокол № 4/22.12.2011 г. за
поемане на дългосрочен дълг от фонд „ФЛАГ" по проект „Предотвратяване на
наводнения па селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа".
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 13 и чл. 17 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 № 40 от Протокол № 4/22.12.2011 г. за поемане па дългосрочен
дълг от фонд „ФЛАГ” по проект „Предотвратяване на наводнения на селата Кукорево
Окоп, община „Тунджа”, схема № BG161РО001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребно
мащабни мерки за предотвратяване на наводненията в градските агломерации", както
следва:
§ 1. В т. 1 се правят следните изменения:
Думите „Срок на погасяване до 31.12.2012 г." се заменят с думите „Срок на
погасяване - до 30.06.2013 г.”

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
№ 82
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка СЕДМА от дневния ред
ОТНОСНО: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост за 2012 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:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2012год, както следва:
В РАЗДЕЛ Ш. 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 се добавя:
а/помещения
№ по
ред
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Населено място
Землище
Бояджик
Гълъбинци
Дражево
Победа
Роза
Роза
Тенево
Тенево

Вид на имота
2МС-клубове
МС -автоспирка
МС-сладкарница
2МС-кметство
МС-книжарница
МС-книжарница
Партер Ж.Б.
Гараж

Кв.
Кв.34
Кв.41
Кв.11
Кв.36
Кв.56
Кв.56
Кв.23
Кв.20

УПИ/ ПИ

Площ кв.м
или
дка

XIII 252
V
XX 140
382
464
465
X
XI

13
35
15
29
73
26
14
24

б/язовири
№ по
Землище
ред
24.
Ген.Тошево
25.
Драма
26.
Златари

Местност
До село
Милев мост
Бюктеша

ПИ№

Категория

000033
000140
000098

I
I
I

Площ
/дка/
22,2
28,0
60,0

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
№ 83
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ОСМА от дневния ред
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижими имоти.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост; чл. 18, 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 извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински
имоти, представляващи:
-УПИ Хобщ, в кв.35 по плана на с. Могила, обл. Ямбол, съставляващ дворно
място, цялото с площ от 940 кв.м, при граници на имота: север - УПИ ХІобщ; изток УПИ Vобщ; юг - УПИ ІХобщ и запад - улица, с начална тръжна цена 4 700 лв. без ДДС,
депозит 470 лв., такса 30 лв;
-УПИ ІVобщ, в кв.36 по плана на с. Могила, обл. Ямбол, съставляващ дворно
място, цялото с площ от 785кв.м, при граници на имота: север - улица; изток - УПИ
Vобщ; юг - УПИ VІІобщ и запад -УПИ ІІІобщ, с начална тръжна цена 3 700 лв. без
ДДС, депозит 370лв., такса 30 лв;
-УПИ V-49, в кв.2 по плана на с. Окоп, обл. Ямбол, съставляващ дворно място,
цялото с площ от 780 кв.м, при граници на имота: север -земеделски земи; изток - УПИ
VI-154; юг - улица и запад -УПИ ІV-670, с начална тръжна цена 3 463 лв. без ДДС,
депозит 346 лв., такса 30 лв;
- масивна едноетажна сграда - ветеринарна лечебница със застроена площ от 162
кв.м., заедно с прилежащото дворно място, в което е построена сградата, цялото с площ
от 1093 кв.м., съставляващо ПИ № 086014 по КВС на землището на с. Калчево, обл.
Ямбол, при граници на ПИ: североизток -ПИ 086100; югоизток - ПИ № 086012 и ПИ №
086013, югозапад -вътрешен за стопанския двор път и северозапад - ПИ № 000227 жилищна територия на с. Калчево с начална тръжна цена 18 320 лв. без ДДС, депозит
1832 лв. и такса за участие 30 лв.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържали се” – 6.
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
№ 84
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ДЕВЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти – 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 части от имот -публична общинска собственост на територията на Община
"Тунджа", за срок от 10 /десет/ години, както следва:

№

Населено
място

1 Гълъбинци
2 Победа

Описание
на имота
по АОС
Помещение
от
автоспирка
Помещение
от МСкметство

НТЦ
лв/мес Депозит
без
/лева/
ДДС

Местонахождение

Площ
/кв.м/

Вид
дейност

Кв. 42,
УПИ I

12,00

Търговска

16,00

32,00

Кв. 36,
ПИ 382

29,00

Аптека

35,00

70,00

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържали се” – 6.
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
№ 85
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Отдаване под наем 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:
№
НТЦ
Площ
Депозит
по
Землище Местност ПИ№
Категория лв/год,
/дка/
/лв/
ред
без ДДС
Ген.
До село
1.
000033
22,2
I
530,00
53,00
Тошево
Милев мост 000140
2. Драма
28,0
I
670,00
67,00
Бюктеша
3. Златари
000098
60,0
I
1430,00
143,00
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: 20
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържали се” – 6.
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
№ 86
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска
собственост, чл. 18, 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 извърши продажба чрез публичен търг на следния общински имот,
представляващ:
- Общински терен, с начин на трайно ползване - други територии нестопански,
представляващ ПИ № 000212, с площ от 15,000 дка, VII /седма/ категория, в м. „Гол
баир” по КВС на землището на с. Хаджидимитрово, Община „Тунджа", при граници
на имота: 000214; 000158 и 000193, с начална тръжна цена 34 000,00лв, депозит 3 400,00
лв. и такса за участие 30лв.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържали се” – 6.
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
№ 87
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Частично и пълно прекратяване правото на възмездно ползване
върху пасища, мери – общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, вьв връзка с чл. 37о от ЗСПЗЗ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя Решение №291 от Протокол №21/28.04.2009 г. в т. 5, на ОбС „Тунджа",
за предоставяне право на възмездно ползване на пасища и мери - общинска собственост,
както следва:
-„Агроелит" ООД, с. Иречеково, представлявано от Петър Стефанов Личев, да
ползва пасища и мери - общинска собственост - 1526.600 дка, в землището на с. Скалица
и с. Овчи кладенец, срещу 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 с Решение №504 от
Протокол №36/28.04.2010 г. и изменено с Решение №537 от Протокол №38/29.06.2010
г. на ОбС „Тунджа”, на пасища и мери - общинска собственост на:
- Тодор Иванов Тодоров от гр. Ямбол, за ползване на пасища и мери в землището
на с. Генерал Тошево.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържали се” – 6.
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
№ 88
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Участие на община „Тунджа” в партньорство с общините Ямбол,
Стралджа и Болярово с проект в конкурентен подбор чрез открита процедура за
предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. „Развитие
на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа
за развити на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
На основание чл. 21, ал. 1, във връзка с чл. 59, от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ
СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си община „Тунджа", представлявана от кмета Георги Георгиев,
да кандидатства с проект по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,
Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.2. „Развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ ВО161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите";
2. Дава съгласието си от бюджета на общината да бъде осигурено съфинансиране
в размер на 12 500 лв., което представлява част от изискуемото по схемата процентно
съфинансиране.
3. Дава съгласието си кметът на общината да подпише Декларация за
партньорство (по образец на схемата), с кметовете на общините Ямбол, Стралджа и
Болярово, които ще бъдат партньори на община „Тунджа” по проекта.
4. Дава съгласието си кметът на общината да подпише Договор за партньорство,
уреждащ взаимоотношенията между общината в ролята й на кандидат и партньорите, в
лицето на общините Ямбол, Стралджа и Болярово за времето на подготовката и
изпълнението на проекта. В договора за партньорство да бъдат посочени дейностите по
проектното предложение на всеки от партньорите и разпределението на финансовите
ангажименти между партньорите.
5. Дава съгласието си при одобрение на проекта общината да участва в
задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически
борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и
рекламни дейности) в период до 1 г. след приключване на дейностите по 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
№ 89
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за дейността на Консултативния съвет по
туризъм при община „Тунджа”.

На основание чл. 10а, ал. 7 от Закона за туризма и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Приема Правилник за дейността на
Консултативния съвет по туризъм при 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
№ 90
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Допускане на изменение на Общия устройствен план за ПИ №
031051 по КВС на землище с. Окоп.

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 №031051 по КВС на землище с. Окоп, в местността „Петмез
баир”, с площ 46.919 дка.

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
№ 91
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Съгласуване на позицията на представителя на общината в ОС на
АСОЦИАЦИЯ по „ВиК” – Ямбол.
На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Съгласува позицията и мандат на кмета на Община "Тунджа" - представител на
Община "Тунджа" в заседание на общото събрание на "АСОЦИАЦИЯ ПО В И К ЯМБОЛ" на 16 март 2012 г. по представения дневен ред, а именно:
По т. 1 от дневния ред ще се гласува вземане на решение за приемане на отчет за
дейността на "АСОЦИАЦИЯ ПО В И К - ЯМБОЛ" през 2011г. – гласува „За".
По т. 2 от дневния ред ще се гласува вземане на решение за приемане на
годишния счетоводен отчет за дейността на АСОЦИАЦИЯ по В и К – Ямбол за 2011
година, възложен с договор №3/03.06.2011г. - гласува „За".
По т. 3 от дневния ред ще се гласува вземане на решение за избор на физическо
лице или специализирано счетоводно предприятие, отговарящо на изискванията на
Закона за счетоводството, сключване на договор със същото, подписан
от
Председателя на АСОЦИАЦИЯ по В и КЯмбол, за осъществяване
на
финансово-счетоводната
дейност
и
счетоводното приключване на отчетната
2012г., при възнаграждение в размер, гласуван на заседанието на Общото събрание на
Асоциацията, но не повече от 3 минимални работни заплати - предоставя правото на

представителя да изрази становище по целесъобразност.
По т. 4 от дневния ред ще се гласува приемане бюджет на Асоциацията за 2012г.

/в размер на 28 571,43 лв./, съобразно процентното съотношение на гласовете в
Общото събрание - гласува „За".
По т. 5 „разни” - предоставя правото на представителя да изрази становище

по целесъобразност.

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
№ 92
от Протокол №7/20.02.2012 година
по точка СЕДЕМНАДЕСЕТА 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Данчо Станков Георгиев, с. Меден кладенец – 100 лв.;
Тана Василева Иванова, с. Безмер – 50 лв.;
Иван Иванов Митев, с. Победа – 100 лв.;
Митко Станков Митев, с. Ханово – 80 лв.;
Мария Иванова Бушева, с. Скалица - 100 лв.;
Райна Янкова Михайлова, с. Завой – 80 лв.;
Димитрина Иванова Тодорова, с. Дражево – 50 лв.;
Добра Стамова Стойкова, с. Генерал Инзово – 100 лв.;
Василка Димитрова Тодорова, с. Миладиновци – 80 лв.;
Гергана Пенкова Лазарова, с. Миладиновци – 80 лв.;
Димо Петков Димов, с. Голям манастир – 100 лв.;
Станка Никова Иванова, с. Генерал Инзово – 100 лв.;
Стоянка Василева Иванова, с. Кабиле - 100 лв.;
Дафинка Георгиева Иванова, с. Завой – 80 лв.;
Диана Стоянова Георгиева, с. Кукорево – 200 лв.;
Георги Иванов Йорданов, с. Веселиново - 70 лв.;
Донка Генчева Генчева, с. Веселиново - 70 лв.;
Цветанка Марчева Атанасова, с. Веселиново - 70 лв.;
Иванка Илиева Милева, с. Веселиново – 60 лв.;
Асен Николов Иванов, с. Веселиново – 40 лв.;
Митка Сашева Ангелова, с. Веселиново – 50 лв.;
Емилия Ангелова Митева, с. Веселиново – 50 лв.;
Йорданка Начева Георгиева, с. Веселиново – 40 лв.;
Стоян Петев Пенков, с. Веселиново – 40 лв.
Момчо Ангелов Димов, с. Ханово - 80 лв.;
Димка Златилова Добрева, с. Кукорево– 150 лв.;
Йордан Динев Йорданов, с. Тенево – 150 лв.
Общ брой съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

