
 

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 

№ 93 
от Протокол  №8/29.03.2012 година 

по точка ПЪРВА от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Актуализиране на Общинска програма за управление на отпадъците на 
територията на община „Тунджа”. 

 
На основание чл. 29, ал. 3, т. 2 от ЗУО и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
Р Е Ш И: 

Актуализира общинска програма за управление на отпадъците на територията на 
община „Тунджа", като я изменя и допълва, както следва: 

 
§ 1. Раздел План за действие се изменя и допълва така: 

№ Мярка/дейност Начален 
срок 

Краен 
срок 

Отговорна 
институция 

Очаквани 
разходи 

Предлагани 
източници 
за финанси- 
ране 

1. Предотвратяване и 
намаляване на образуването 
на отпадъците 

     

1.1. Въвеждане на диференцираното 
облагане с такса битови отпадъци в 
зависимост от количеството на 
образуваните отпадъци 

   - - 

1.1.1 Възлагане на проучване за определяне 
на най-подходящия за общината 
механизъм за диференцирано 
заплащане на такса битови отпадъци, 
за изготвяне на обоснован финансов 
анализ на схемата, количествено-
стойностна сметка и предложение за 
районите на общината, които ще 
бъдат обхванати първоначално 

 След 
въвеждане 
в 
експлоата- 
ция на 
регионал- 
ното депо 

Регионално 
сдружение за 
управление на 
отпадъците; 
Общинска 
администра-
ция 

2000 Общински 
бюджет – 
такса битови 
отпадъци 

1.1.2 Гласуване от общинския съвет на 
решение за промяна в методиката за 
определяне на такса битови отпадъци 

След въвеж- 
дане в 
експлоата-
ция на 
регионал-
ното депо 

Последен 
месец на 
бюджетна 
година 

Общински 
съвет 

- - 

1.1.3 

Практическо прилагане на избраната 
схема за диференцирано заплащане на 

такса битови отпадъци 

 Първия 
месец на 

новата 
бюджетна 
година 

Регионално 
сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

 Общински 
бюджет — 

такса битови 

отпадъци 

1.2 Организиране на мероприятията за 

популяризиране на схемите за „еко-

маркировка " и повишаване на 

екологичното съзнание на купувачите 

 Празници 

на 

общината, 

пролетно и 

Общинска 

администра-

ция, съвместно 

с Отдел 

2000 Общински 

бюджет 



есенно 

почистване 
„Образование" 

1.3 Изготвянето на списък с 

търговските обекти, които не 

заплащат такса на ПУДООС и 

предлагат продукти в опаковки за 

еднократна употреба 

 31.12.2010 Общинска 

администра-

ция 

- - 

2. Разделно събиране и увеличаване на 

количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци 

     

2.1. Проучване на условията за 

финансиране на дейностите с 

портативни батерии 

След 

въвеждане в 
експлоа- 

тация на 

регионал- 

ното депо 

Шест 

месеца след 

въвеждане 

в 
експлоата- 

ция на  
регионално- 

то депо 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

  

2.2. Разработването на проект и 

кандидатстването за отпускане на 

средства за разделно събиране и 

последващо третиране на негодни за 

употреба портативни батерии от 

бита 

 Четири 
месеца след 
получаване 
на 
положи-

телно 
становище 
от 
ПУДООС 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

Съобразно 
дела на 
общината в 
общия 
бюджет на 
Регионално 
сдружение 
за 
управление 
на 
отпадьци- 

те (обща 
сума около 
2000) 

Общински 

бюджет; 

Бюджет на 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците 

2.3. Реализация на проекта за разделно 

събиране и последващо третиране на 

негодни за употреба портативни 

батерии от бита, като част от 

проекта за регионално управление на 

опасните отпадъци от бита 

 2014 Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

Съобразно 
дела на 
общината в 
общия 
бюджет на 
Регионално 
сдружение 
за управле-

ние на отпа- 
дьците 

ПУДООС, 

Общински 

бюджет; 

Бюджет на 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците 

2.4. Промяна на общинската наредба за 

въвеждане на санкции и упражняване 

на контрол над изхвърлянето на 

акумулатори в съдове за смесени 

битови отпадъци или на неразрешени 

за това места, изливане на 

електролит, съхраняване на негодни 

за употреба акумулатори без 

електролит в събирателните 

пунктове в количество, превишаващо 

пет на сто от общото количество 

събрани акумулатори 

 31.12.2014 Общинска 

администра-

ция  

Общински 

съвет 

- - 

2.5. Изготвяне на списък с обектите, в 

които се извършва смяна на 

автомобилни акумулатори и 

обектите, в които се изкупуват 

негодни за употреба автомобилни 

акумулатори от бита. Контрол над 

обектите за спазване на 

законодателството. 

 31.11.2014 Общинска 

администра-

ция 

- - 

2.6. Установяване на контакти и 

провеждане на преговори за 

Три месеца 

след въ-
 Общинска 

администра-
- - 



сключване на договор с двете 

лицензирани до момента организации 

по оползотворяване на ИУМПС - 

Автоекобул АД и Екобулкар АД 

веждане в 
експлоата-

ция на Ре-

гионално 

депо 

ция 

2.8. Сключване на договор с една от двете 

лицензирани организации по 

оползотворяване на ИУМПС ~ 

Автоекобул АД и Екобулкар АД 

Три месеца 

след въ-

веждане в 
експлоата-

ция на Ре-

гионално 

депо 

 Общинска 

администра-

ция 

- - 

2.9. Промяна на общинската наредба за 

въвеждане на санкции и упражняване 

на контрол над изхвърлянето на 

отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти в повърхностните 

води, във водите от крайбрежните 

зони и в канализационните системи; 

 31.12.2010 Общинска 

администра-

ция; 

 Общински 

съвет 

- - 

2.10. Установяване на контакти и 

провеждане на преговори за 

сключване на договор с петте 

лицензирани  до момента организации 

по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки 

Три месеца 

след 
въвежда не в 
експлоа- 

тация на 

Регионално 

депо 

 Регионално 
сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

- - 

2.12. Сключване на договор с една от 

петте лицензирани организации по 

оползотворяване на отпадъци от 

опаковки 

Три месеца 

след 
въвежда не в 
експлоа -

тация на 

Регионално 

депо 

 Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

- - 

2.13. Промяна на общинската наредба за 

въвеждане  на задължения към 

собствениците или наемателите на 

търговски обекти, домсъветите и 

собствениците (или наематели) на 

еднофамилни жилища за разделно 

събиране и забрана за изхвърляне на 

отпадъци от опаковки 

Три месеца 

след 
въвежда не в 

експлоа -

тация на 

Регионално 

депо 

 Общинска 

администра-

ция; 

 Общински 

съвет 

- - 

2.14. Установяване на контакти, 

провеждане на преговори и сключване 

на договор с единствената 

организация по оползотворяване на 

ИУЕЕО - Екобултех АД 

Три 
месеца след 
въвежда не в 
експлоата-

ция на 

Регионално 

депо 

 Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

- - 

2.15. Проучване на условията за 

финансиране от ПУДООС на 

дейностите с излезли от употреба 

пневматични гуми 

 След 
въвеждане 
в 
експлоата-

ция на 
регионално- 
то депо 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

- - 

2.16. Разработване на проект за 

финансиране от ПУДООС на 

дейностите с излезли от употреба 

пневматични гуми 

След 

въвежда не в 
експлоата-

ция на 

регионал- 

ното депо 

Потвър-

ждение от 

ПУДООС за 

цялостно 

финансира-

не 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

Съобразно 
дела на 
общината в 
общия 
бюджет на 
Регионално 
сдружение 
за управ- 
ление на 
отпадъците 

Общински 

бюджет, 

бюджет на 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците 



2.17. Обявяване на обществена поръчка и 

избор на изпълнител за организиране 

на дейностите по събиране и 

предаване за оползотворяване на 

излезли от употреба пневматични 

гуми (в рамките на системата за 

събиране на опасни отпадъци или 

като отделна система, в случай на 

финансиране от ПУДООС) 

 - Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

- - 

2.18. Реализация на проекта за разделно 

събиране и последващо третиране на 

излезли от употреба пневматични 

гуми, като част от проекта за 

регионално управление на опасните 

отпадъци от бита или като отделна 

система, в случай на финансиране от 

ПУДООС 

  Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците 

Общинска 

администра-

ция 

Съобразно 
дела на 
общината в 
общия 
бюджет на 
Регионално 
сдружение 
за управ-

ление на 
отпадъци- 

те 

Общински 
бюджет/ 
ПУДООС/ 
изкупуване 
от 
преработва-   

тели 

2.19. Прилагане на административни 

мерки за осигуряване на 

функционирането на системата за 

разделно събиране на излезли от 

употреба пневматични гуми 

 Шест 

месеца след 

избора на 

площадка 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците 

Общинска 

администра-

ция 

- - 

2.20. Закупуване на оборудване (вкл. и 

мобилния събирателен пункт) или 

изграждане на стационарния 

събирателен пункт 

Един 
месец 
след 
избора 
на 
площадка 

Шест 

месеца след 

избора на 

площадка 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците 

Общинска 

администра-

ция 

Съобразно 
дела на 
общината в 
общия 
бюджет на 
Регионално 
сдружение 
за 
управление 
на 
отпадъци- 

те 

Общински 

бюджет, 

бюджет на 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците 

2.21. Сключване на договори за 

обезвреждане/оползотворяване на 

събраните опасни отпадъци от 

домакинствата 

Вписване 
на 
Регионал- 
ното 
сдружение за 
управление 

на 
отпадъците 

Един месец 
след 
пускането в 
експлоата-

ция на 
събирател-

ния пункт 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

- - 

2.22. Планиране с общинския бюджет на 

разходи за събиране и компостиране 

на биоразградими отпадъци 

След 

въвежда не в 

експлоата-

ция на 

регионал-

ното депо 

Текущата 

година след 

въвеждане 

в 
експлоата- 

иия  на 
регионално 

то депо 

Общинска 

администра-

ция; 

 Общински 

съвет 

- - 

2.23. Провеждане на търг по ЗОП и 

сключване на договор с инвеститор за 

изграждане и експлоатация на 

съоръжение за компостиране на 

биоразградимите отпадъци. 

След 
одобрение на 
проект 
по ОП "ОС" 
за втора 
фаза 

 Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 
администрация 

- Средства от 

ОП "Околна 

среда" 

2.28. Строителство и пускане в действие 

на съоръжението за компостиране на 

отпадъците. 

След 
одобрение на 
проект 
по ОП "ОС" 

 Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Съгласно 
одобрени 
технически 
проекти. 

Средства от 

ОП "Околна 

среда" 



за втора 
фаза 

Общинска 

администра-

ция 

Съобразно 
дела на 
общината в 
общия 
бюджет на 
Регионално 
сдружение 
за управле-

ние на 

отпадъците 
3. Подобряване на организацията по 

събиране и транспортиране на 

отпадъците 

     

3.1. Провеждане на мониторинг за 

оптимизиране периодичността на 

извозване на битовите отпадъци и 

обема и състава на контейнерния 

парк. 

ежегодно ~м. 

септември 
ежегодно - 
м. 
октомври 

Общинска 

администра-

ция 

  

4. Екологосъобразно обезвреждане на 

отпадъци 
     

4.1. Провеждане на преговори и създаване 

на сдружение за между общинско 

сътрудничество при управлението на 

отпадъците 

2010 2011 Общински 
Съвет; 
Кмет на 
Общината; 
Общинска 
Администра-

ция 

- - 

4.2. Планиране в общинския бюджет на 

разходи за изграждане на съоръжение 

за строителни отпадъци 

След 
одобрение на 
проекта 
по ОП  

"Околна 
среда"за 
втора 
фаза 

 Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

- Средства от 

ОП "Околна 
среда" 

4.3. Провеждане на търг по ЗОП и 

сключване на договор за изграждане и 

експлоатация на съоръжение за 

депониране на инертни (строителни) 

отпадъци. 

След 
одобрение на 
проекта 
по 
ОП "Околна 
среда" 
за втора 
фаза 

 Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

- Средства от 

ОП "Околна 

среда" 

4.4. Строителство и пускане в действие 

на съоръжението за депониране на 

инертни отпадъци 

След 
одобрение на 
проекта 
по ОП  

"Околна 
среда "за 
втора 
фаза 

 Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците; 

Общинска 

администра-

ция 

Съгласно 
одобрени 
технически 
проекти; 
Съобразно 
дела на 
общината в 
общия 
бюджет на 
Регионално 
сдружение 
за управле-

ние на 
отпадъците. 

Средства от 

ОП "Околна 

среда" 

5. Предотвратяване и намаляване на 

риска от стари замърсявания с 

отпадъци 

     

5.1. Изготвяне и съгласуване на плановете 

за закриване на съществуващите депа 

за отпадъци в общината и 

съгласуване на проектите за 

След 

въвежда не в 
Експлоата-

ция на 

Три месеца 

от въвеж-

дане  в 

експлоа-

Общинска 

администра-

ция 

66 000 такса "Битови 

отпадъци ", 
Общински 

бюджет 



рекултивация. регионално-

то депо 
тация на 
регионално 

то депо 
5.2. Възлагане на дейностите по 

изпълнение на плановете за закриване 

на депата 

 2014 Кмет на 

общината; 

Общинска 

администра-

ция 

~6 980 626 Общински 

бюджет, 

външно 

финансиране 

6. Правно регулиране на управлението 

на отпадъците и ускоряване 

прилагането на законодателството 

и политиката в областта 

     

6.1. Изработване и одобряване на план за 

контролните дейности на Общинска 

администрация 

  Общинска 

администра-

ция 

- - 

7. Осигуряване на достатъчни и 

надеждни данни за отпадъците 
     

7.1. Разработване и прилагане на 

централизирана информационна 

система за отпадъците 

След 

въвеждане          

в експлоа-

тация на 

регионално-

то депо 

Три месеца 

от въвеж- 
дане в 
експлоата- 

ция на 
регионално 

то депо 

Общинска 

администра-

ция 

3000 Общински 

бюджет 

7.2. Провеждане на изследване за 

морфологичния състав на битовите 

отпадъци 

01. 12.2009 31.12.2010 Изпълнител на 

техническа 

помощ по ОП 

"ОС" 

- Средства от 

ОП "Околна 

среда" 

8. Укрепване на административния 

капацитет на общинската 

администрация 

     

8.1. Назначаване/определяне на един 

общински служител, който да се 

занимава единствено с въпросите на 

управлението на отпадъците 

  Кмет на 

общината; 

Общинска 

администра-

ция 

5400 лв./год. Общински 

бюджет 

 
§2. РАЗДЕЛ СЦЕНАРИИ И ПРЕДВИЖДАНИЯ се допълва със следния текст:  

 
ОБХВАТА НА РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАКТО СЛЕДВА: 

1. Първа фаза - изграждане на клетка 1 и сключване на споразумение с Организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки за предварително третиране на отпадъка на 
общините от „регион Ямбол"-общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. 

2. 0т 2014 г. да се въведе разделно събиране на хартия, пластмаси, стъкло и метали, което 
ще се финансира от общинските бюджети. 

З. Втора фаза - инсталация за механично и биологично третиране с производство на 
RDF; център за рециклиране за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата; 
изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и въвеждане на домашно 
компостиране; изграждане на инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и клетка за 
обезвреждането им; изграждане на клетки 2, 3, и 4 за депониране на отпадъците; разширяване 
обхвата на разделното събиране на хартия, пластмаси, стъкло и метали. 
  
 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 
№ 94 

от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ВТОРА от дневния ред 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община „Тунджа”. 

 
 
 
На основание чл. 19 от ЗУО и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ 

СЪВЕТ 
 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 
 

Приема Наредба за управление на отпадъците  
на територията на община „Тунджа”. 

 
 
 
 
 
 

 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 
№ 95 

от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ТРЕТА от дневния ред 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в 
община „Тунджа” за 2012 г. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за закрила на детето, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

 
 

Приема Общинска програма за закрила на детето  
в община „Тунджа” за 2012 г. 

 
 
 
 

 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 
№ 96 

от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на финансови средства от бюджета на 

общината по извънбюджетната сметка на проект „Изграждане на биокоридори и 
възстановяване на местообитания от директива за местообитанията на ЕС на 
територията на община „Тунджа”. 

 
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 25 000 

лв. под формата на вътрешен безлихвен заем от бюджетната сметка на общината 
за финансиране на текущи разходи, по извънбюджетната сметка на проект № 
5103020-13-656 „Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания 
от директива за местообитанията на ЕС на територията на Община „Тунджа”, по 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-008 

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 междинни плащания 
средства за финансиране на проектите. 

 
 
 
 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 
№ 97 

от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ПЕТА от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Определяне състава на обществения съвет за контрол по осъществяване на 

дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги. 
 
На основание чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за 

прилагане на ЗСП за осъществяване на обществен контрол при осъществяването на дейностите 
в областта на социалните помощи и социалните услуги, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
Р Е Ш И: 

 
Определя състав на обществения съвет за контрол по осъществяване на дейностите в 

областта на социалните помощи и социалните услуги към община „Тунджа" от 13 
/тринадесет/души, както следва: 

- Иван Димитров Георгиев    - общински съветник 
- Стоянка Иванова Белчева - Георгиева - общински съветник 
- Силва Иванова - началник Отдел „Социални услуги", община „Тунджа" 
- Добринка Ангелова - главен експерт в Отдел „култура  и хуманитарни дейности", 

община „Тунджа" 
- Татяна   Стоянова  -  старши   експерт   в   Отдел   „Култура   и   хуманитарни 

дейности", община „Тунджа" 
- Теменужка Стоянова Юрукова - главен експерт "СП" - Регионална дирекция "СП" 

Ямбол 
- Светлозар Иванов Пехливанов - главен експерт в Отдел „Социална закрила" при 

Дирекция „СП" Ямбол 
- Таня Джеджева - ръководител ДСХ с. Болярско 
- Николинка Пенкова - директор ДДЛРГ „ Ю.Гагарин" - Ямбол 
- Емил Иванов - ЕТ, доставчик на социални услуги в общността 
- Митко Филипов - директор на Областен съвет на БЧК 
- Кристина    Атанасова    -    Регионален    координатор    и    председател    на 

Регионалната организация на инвалидите в България за регион Ямбол 
- Румяна Начева -  координатор за област Ямбол по Проект „Развитие на системата  за   

планиране   и   предоставяне   на   социални   услуги   на   регионално равнище" 
- Антоанета Маркова - координатор за област Ямбол по Проект „Развитие на системата 

за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. 
 

 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 
№ 98 

от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ШЕСТА от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април - ден 

на Община „Тунджа”. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 22 и  т. 23 от ЗМСМА, Наредбата за символиката на Община 
„Тунджа” и във връзка с 22 април – ден на общината, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
Р Е Ш И: 

 
1. На основание чл. 39, ал. 1 от Наредбата за символиката на Община „Тунджа”, за  

изключителни  заслуги  към  общината,  удостоява   със  званието  „Почетен гражданин на 
Община „Тунджа”  

• Костадин Димитров Георгиев – кмет на община „Тунджа” – мандат 1987-1999 година 
(посмъртно) 
 

2. На основание чл.45,  т. 1 и 2 от Наредбата за символиката на Община „Тунджа”, за 
постигнати високи резултати в областта на науката и за значителен принос за духовното 
развитие на община „Тунджа”, присъжда, както следва:  

• награда „Джон Атанасов” в областта на изкуството и културата на Стефка Иванова 
Керемидчиева – зам.-кмет на община „Тунджа – мандат 2003-2007 година за значителен принос 
за духовното развитие на община „Тунджа”; 

• награда „Джон Атанасов” в областта на образованието и науката на  Тоньо Стоянов 
Тонев от с. Роза – професор-доктор, агроном и научен работник. 
 

3. На основание чл. 47, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от Наредбата за символиката на Община 
„Тунджа”, за изключителен принос при осъществяване на дейности на територията на 
общината, присъжда  „Награда за стопанска инициатива”, както следва: 

•  „Безмер енерджи”  ЕООД с управител Руи Хорхе Асис Кардозо  

•  Таня Георгиева Тодорова управител на „Пеликан Агро” ЕООД 

•  Стоян Стефанов Василев управител на „Дони М” ООД 
 

4. На основание чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за символиката на Община „Тунджа” за 
постижения в спорта на изявени спортисти, треньори и спортни клубове с отличия и принос в 
развитието на спорта в община „Тунджа”, присъжда  „Награда за постижения в спорта”, както 
следва: 

• Спортен клуб – „Симекс” – с. Кабиле – за цялостен принос в развитието на конния 
спорт 

• Пепа Демирева Перчинска - треньор по борба в с. Кукорево 

• Димитър Колев – треньор на ФК - с. Кукорево 
5. На основание чл.51 от Наредбата за символиката на Община „Тунджа” и личен 

принос, родолюбиви начинания и за прояви на висока гражданска отговорност, присъжда 
Награда „За граждански принос” на: 

• Мария Петрова Николчовска–с. Тенево– историк-етнограф, председател на КП 

• Кирчо Георгиев Карагьозов – Председател на ОбС „Тунджа” 



• Георги Петров Георгиев – Председател на ОбС „Тунджа” мандат 2003-2007 и 2010-
2011 година 

• Кирилка Трифонова Михайлова–Директор на Д „АИО и ЧР” от 2000 до 2011г. 

• Мария Стойкова Бейчева – Зам.-кмет на Община „Тунджа” 1999-2003, общински 
съветник мандат 2003-2011 година. 
 

6. На основание чл. 55, ал. 1  от Наредбата за символиката на Община „Тунджа”, за 
значителни принос за развитието и утвърждаването на общината, удостоява с Почетен знак 
„Герб на община „Тунджа” – златен”, следните лица: 

•  Жеко  Великов Кацаров - бивш кмет на с. Окоп –  на 90 години 

•  Авиобаза Безмер - командир полк. Димитър Данев 

•  Динка Иванова Кръстева - бивш кмет на с. Чарган – на 70 години, първият кмет на 
селото след образуване на община „Тунджа” 

•  Ечка Филчева Илиева - първата жена кмет на село от с. Калчево, на 90 години 

• Ганка Йорданова Николова – първия директор на ЦДГ с. Роза, на 70 год. 

• НПО „Младите за Безмер” с. Безмер 

• НПО „Младежта – европейското бъдеще на Веселиново”,  с. Веселиново 

• Младежки клуб „ Бъдеще-Дражево” с. Дражево 

• Цветанка Вълкова Алексиева – секретар на МКБППМН  

• Елка Стоянова Гьорина – началник отдел „ЧР и ГРАО” 

• Пламен Иванов Панчев – гл. специалист „Строителство” 
 
7. На основание чл. 55, ал. 1  от Наредбата за символиката на Община „Тунджа”, за 

значителни принос за развитието и утвърждаването на общината, удостоява с Почетен знак 
„Герб на община „Тунджа” – сребърен”, следните лица: 

• Желязко Димитров Въртигоров – с. Веселиново – ръководител на кукерска група  

• Неделчо Стефанов Стоянов – с. Чарган – ръководител на кукерска група 

• Стоянка Кръстева Желева – с. Коневец, Председател на Клуб на пенсионера в селото. 

• Йордан Николаев Колев – председател на Младежки съвет „Тунджа” 

• Катина Димитрова Янакиева – служител в община „Тунджа” 

• Трифон Стоянов Господинов – посмъртно – инструктор, отговарящ за община 
„Тунджа” – общественик 

• Кольо Славов Дичев – кмет на с. Кукорево 

• НПО „Кабиле” – с. Кабиле 
 

 
 

 Общ брой съветници: 21 
                     Присъствали: 18 

         Гласували: „За” – 17; „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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 99 
от Протокол  №8/29.03.2012 година 

по точка СЕДМА от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Допълнение на Годишна 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 2012 година, както следва: 
В РАЗДЕЛ ІІІ ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, 3А 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ И ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ 
ВЕЩНИ ПРАВА 

В "т. 1. Имоти за отдаване под наем се добавя: 
а/ помещения 

№ по 
ред 

Населено  място 
Землище 

Вид на имота Кв. УПИУ 
ПИ 

Площ 
кв.м или 

/дка/ 

29. Дражево 2МС 25 ІІ 121 12 

30. Ген.Тошево Дв.място 3 IV 1380 

31. Ген.Тошево Дв.място 3 V 1090 

32. Ген.Тошево Дв.място 3 VI 1500 

 
 б/ язовири 

   

№ по ред Землище ПИ№ Категория Площ /дка/ 

27. Победа 000239 I 9,4 

28. Савино 000052 I 139,0 

29. Чарган 000017 I 14,8 

30. Чарган 000068 I 53,4 

    
2. Имоти за продажба:    

№ по ред 
Населено 
място 

Вид на имота Кв./ 
Масив 

УПИ 
/ПИ 

ЗП 
УПИ/ПИ/кв.м./ 

124. Чарган др .тер.нестопански 030 097 1482 

125. 
Тенево ПМ жилищна сграда 

дворно място 
70 XV 861 

35 
653 

126. Роза        МС 56 I 19 

 
 Общ брой съветници: 21 
                     Присъствали: 19 

       Гласували: „За” – 12; „Против” – 6; „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 

№ 100 
от Протокол  №8/29.03.2012 година 

по точка ОСМА от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Определяне предназначението на общинските жилища 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС, ОБЩИНСКИЯТ 

СЪВЕТ 
Р Е Ш И: 

 
Определя  предназначението  на жилищата - общинска собственост на територията на 

Община „Тунджа", както следва: 
     

№ Населено място Вид на жилищния имот Парцел Квартал 

I. НАЕМ    

1. СКАЛИЦА Апартамент  
№7, ет.ІІ, вх.А(бекярско) 

VІІІ- 
117 

22 

  Апартамент №5, ет.ІІ, вх.А VІІІ- 
117 

22 

  Апартамент №14, ет. ІІ, вх.Б VІІІ- 
117 

22 

2. ТЕНЕВО Едноетажно масивно жилище, 
стоп.сграда, дв.място 

I 92 

  Двуетажна жилищна сграда ІХ-300 20 

  Апартамент №8, ет.І, вх.Б X 23 

  Апартамент №16,ет.ІІІ, вх.Б X 23 

II РЕЗЕРВ    

1. СКАЛИЦА Апартамент №2, ет.І, вх.А VIII- 
117 

22 

III. ПРОДАЖБА    

1. БЕЗМЕР Паянтово жилище, дворно място 1-21 1 

2. ЗАВОИ Едноетажно жилище - ½ ид.ч. VІІІ-54 10 

3. КАБИЛЕ 2МС - жилище 1/2 ид.ч.от ІІет. III-15 23 

4. ЧАРГАН 2МС-вила 1/2ид.ч. VІІІ-44 7 

5. ТЕНЕВО Паянтово жилище, дворно място ХV-861 70 

 
                     Общ брой съветници: 21 
                     Присъствали: 18 

       Гласували: „За” – 12; „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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 101 
от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ДЕВЕТА 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 на следните общински недвижими 

имоти: 
-сграда – павилион, застроен на площ от 160,00 кв.м. заедно с отстъпеното право 

на строеж върху дворното място, в което е построена, цялото с площ от 700,00 кв.м., 
представляващо УПИ VII, в кв. 22 по плана на с. ЗЛАТАРИ, при граници на УПИ: 
улица; улица и площад; УПИ-VIII и УПИ VI 120, с начална тръжна цена 2500,00 лв. без 
ДДС, депозит 250,00лв. и такса за участие 30,00лв.; 

-масивна едноетажна сграда със застроена площ от 129 кв.м., заедно със 
съответното право на строеж върху терена, в който е построена сградата, съставляващ 
ПИ 567, в УПИ I, кв. 85 по плана на с. БОЯДЖИК, при граници на УПИ: север - улица; 
изток - УПИ III- 429, запад - улица и юг - улица, с начална тръжна цена 5800,00 лв. без 
ДДС, депозит 580,00 лв. и такса за участие 30,00 лв. 

-общински терен, представляващ ПИ № 030097-други територии нестопански с 
площ от 1,482 дка, IV /четвърта категория/, в м."Драчака" по КВС на землището на с. 
ЧАРГАН, при граници на имота: ПИ № 030096, 000229, 034006, 000267, 000192 и 
000266, с начална тръжна цена 2400,00лв, депозит за участие в търга 240,00 лв. и такса за 
участие 30,00лв. 

-полумасивна жилищна сграда, застроен на площ от 35,00 кв.м., заедно с дворното 
място в което е построена, цялото с площ от 653,00кв.м., представляващо УПИ XV 861, в 
кв.70 по плана на с.ТЕНЕВО, при граници на УПИ: север-УПИ ХІV 862; изток-улица; 
юг-УПИ XVI 860 и запад-УПИ XXVII, с начална тръжна цена 2580,00лв без ДДС, 
депозит 258,00лв. и такса за участие 30,00 лв. 

 
             
 Общ брой съветници: 21 
                    Присъствали: 19 

       Гласували: „За” – 12; „Против” – 6; „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 
№ 102 

от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ДЕСЕТА 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: 

№ 
по 
ред 

Землище Местност ПИ № 
Площ 
/дка/ 

Категори
я 

НТЦ 
лв./год., 
без ДДС 

Депозит 
/лв./ 

1. Победа Чанаджик 000239 9,4 I 230,00 23,00 

2. Савино 
Генчов 
клад. 

000052 139,0 I 3320,00 332,00 

3. Чарган  000017 14,8 I 360,00 36,00 

4. Чарган  000068 53,4 I 1280,00 128,00 

 
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: 19 

       Гласували: „За” – 12; „Против” – 6; „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 
№ 103 

от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ЕДИНАДЕСЕТА 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 

Описание 
на имота 
по АОС 

Местона- 
хождение 

Площ 
/кв.м/ 

Вид дейност 
НТЦ 

лв./мес. 
без ДДС 

Депозит 
/лева/ 

1. Дражево 2МС 
УПИІІ 121, 

Кв. 25 
12,00 

административна 
дейност 

15,00 30,00 

 
 
 

            
 Общ брой съветници: 21 
                    Присъствали: 19 

        Гласували: „За” – 12; „Против” – 5; „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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 104 
от Протокол  №8/29.03.2012 година 

по точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на трасета на линейни обекти и 
определяне на площадки. 

 
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: 
 

1.  Дава съгласие на ЕТ "ЕЛИА-Елисавета Тодорова", гр.Ямбол, Булстат-128548174 и 
Теодора Димчева Тодорова, ЕГН-8105319072 от с.Кукорево за трасе на Елпровод 20кV до ПИ 
№№ 019032 и 019033 по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, преминаващо през: 

ПИ № 000264 - местен път, съгласно ПУП - Парцеларен план, с дължина на трасето през 
общинския имот - 714,00м. 

 
2. Дава съгласие на „ВЕНИ 1" ЕООД, гр.София, Булстат-832045157 за трасе на 

„Елпроводно отклонение 20кV" /подземен кабел/ до ПИ № 086051 по КВС на землището на с. 
КРУМОВО, съгласно ПУП - Парцеларен план, преминаващо през имоти - общинска 
собственост в землищата на селата ТЕНЕВО, МАЛОМИР, ДРАМА и КРУМОВО, както 
следва: 

ПИ № 000253-ведомствен път 
ПИ № 000319-общински път IV клас 
ПИ № 000460-изоставена орна земя 
ПИ № 000318-полски път 
ПИ № 000547-полски път 
ПИ № 000464-полски път, с дължина на трасето в землището на с.Тенево- 1155,10м. 
ПИ № 000793-общински път IV клас 
ПИ № 001285-полски път 
ПИ № 000040-пасище, мера 
ПИ№  000037 -дере 
ПИ № 000041-пасище, мера 
ПИ № 000067-пасище, мера, 
ПИ № 000458-пасище, мера 
ПИ № 001159-полски път 
ПИ№000497-прокар 
ПИ№000353-прокар 
ПИ № 000326-полски път 
ПИ № 000329-общински път ІV клас, с дължина на трасето в землището на с. Маломир - 

9131,60м. 
ПИ № 000005-полски път 
ПИ № 000384-ведомствен път 
ПИ № 000223-полски път 
ПИ № 000397-полски път 
ПИ №000404-отводнителен канал 
ПИ № 000115-полски път 
ПИ № 000009-полски път 
ПИ № 000016-полски път 
ПИ№ 000025 - напоителен канал 



ПИ № 000017-полски път 
ПИ № 000007 - дере, с дължина на трасето в землището на с. Драма - 3730,80 м; 
ПИ № 000109-полски път, с дължина на трасето в землището на с. Крумово- 5,30м. и ПИ 

№ 000007-канал, в землището на с.Дряново. 
 
3.  Дава съгласие на "НОВ ФОРУМ" ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК-115863024, за трасе на 

„Подземен елпровод 20кV" до ПИ № 010066 в м."Чокур тарла" по КВС на землището на с. 
ДРАЖЕВО, преминаващо през: 

ПИ № 000078-полски път  
ПИ №000042-изоставена орна земя  
ПИ № 000043-напоителен канал  
ПИ № 000075-полски път  
ПИ № 000043-напоителен канал 
ПИ № 000082-полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план. с дължина на трасето през 

общинските имоти - 454,40м. 
 
4.  Дава съгласие на "НОВ ФОРУМ" ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК-115863024, за трасе на 

„Водопровод" до ПИ № 010066 в м."Чокур тарла" по КВС на землището на с. ДРАЖЕВО, 
преминаващо през: 

ПИ № 000078-полски път  
ПИ № 000042-изоставена орна земя  
ПИ № 000043-напоителен канал  
ПИ № 000075-полски път  
ПИ № 000043-напоителен канал 
ПИ № 000082-полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на трасето през 

общинските имоти - 462,80м. 
 
5.  Дава съгласие на "НОВ ФОРУМ" ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК-115863024, за трасе на 

„Канализационен клон" до ПИ № 010066 в м."Чокур тарла" по КВС на землището на с. 
ДРАЖЕВО, преминаващо през: 

ПИ № 000043-напоителен канал 
ПИ № 000082-полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план, с дължина на трасето през 

общинските имоти - 11,20м. 
 
6.  Дава съгласие на "НОВ ФОРУМ" ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК-115863024, за трасе на 

„Подземен елпровод 20кV" до ПИ № 009108 в м."Кара орман" по КВС на землището на с. 
ДРАЖЕВО, преминаващо през: 

ПИ № 000078-полски път  
ПИ № 000042-изоставена орна земя  
ПИ № 000043-напоителен канал 
ПИ № 000075-полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план. с дължина на трасето през 

общинските имоти - 395,20м. 
 

7.  Дава съгласие на "НОВ ФОРУМ" ЕООД, гр..Пловдив, ЕИК-115863024, за трасе на 
„Водопровод" до ПИ № 009108 в м."Кара орман" по КВС на землището на с. ДРАЖЕВО, 
преминаващо през: 

ПИ № 000078-полски път  
ПИ № 000042-изоставена орна земя  
ПИ № 000043-напоителен канал 
ПИ № 000075-полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план, с дължина на трасето през 

общинските имоти - 423,80м. 
 
8.  Дава съгласие на "НОВ ФОРУМ" ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК-115863024, за трасе на 

„Канализационен клон" до ПИ № 009108 в м."Кара орман" по КВС на землището на с. 
ДРАЖЕВО, преминаващо през: 

ПИ № 000075-полски път и 



ПИ № 000043-напоителен канал, съгласно ПУП - Парцеларен план, с дължина на 
трасето през общинските имоти - 31,00м. 

 
9.  Дава съгласие на "ПЕТЕКС -96" ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК-115099021, за трасе на 

„Подземен елпровод 20кV" до ПИ № 020043 в м."Тандарски баир" по КВС на землището на с. 
ДРАЖЕВО, преминаващо през: 

ПИ № 000338-полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план, с дължина на трасето през 
общинския имот - 124,90 м. 

 
10.  Дава съгласие на "ПЕТЕКС-96" ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК-115099021, за трасе на 

„Водопровод" до ПИ № 020043 в м."Тандарски баир" по КВС на землището на с. ДРАЖЕВО, 
преминаващо през: 

ПИ № 000339-полски път 
ПИ № 00033 8-полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на трасето през 

общинския имот - 303,80м. 
 
11.  Дава съгласие на "ПЕТЕКС-96" ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК-115099021, за трасе на 

„Канализационен клон" до ПИ № 020043 в м."Тандарски баир" по КВС на землището на с. 
ДРАЖЕВО, преминаващо през: 

ПИ № 000645-полски път 
ПИ № 000030-дере, съгласно ПУП - Парцеларен план, с дължина на трасето през 

общинския имот - 5,60м. 
 
12.   Дава съгласие на "НЮ ЛАНД КЪМПАНИ" ООД, гр. Ямбол, ЕИК-201530797 за 

трасе на „Кабелна линия 20кV" до УПИ I 18123, УПИ II 18123 и УПИ ІII 18124 по КВС на землището 
на с. ТЕНЕВО, преминаващо през: 

ПИ № 000075-ведомствен път 
ПИ № 000068-полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план, с дължина на трасето през 

общинските имоти - 458,60 м. 
 
13.   Дава съгласие на "НЮ ЛАНД КЪМПАНИ" ООД, гр. Ямбол, ЕИК-201530797 за 

трасе на пътна връзка до УПИ I 18123, УПИ II 18123 и УПИ III 18124 по КВС на землището на с. 
ТЕНЕВО, представляващ ПИ № 000068-полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план, с 
дължина на връзката 155,00 м. 

 
14. Дава съгласие на "ДОРС ЕКСПРЕС" ЕООД, гр.Сливен, ЕИК-119618816 за трасе на 

елкабел до ПИ №023017 по КВС на землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО, през имот - 
публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000622-полски път, съгласно ПУП - 
Парцеларен план, с дължина на трасето 200,00 м. 

 
15. Дава  съгласие  на  Община Ямбол,   гр.Ямбол,  ЕИК-000970496,  за определяне на 

площадка на обект „Ретензионен басейн" в землището с. ХАДЖИДИМИТРОВО, Община 
„Тунджа", към проект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова 
Загора, „Тунджа", Сливен и Стралджа”, съгласно предложения ПУП, върху имот - собственост 
на Община „Тунджа", представляващ ПИ  №000129-отводнителен канал, със засегната площ – 
508 кв.м. 
 
 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 

№ 105 
от Протокол  №8/29.03.2012 година 

по точка ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна на предназначението на 
пасище - 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 имот - 

общинска собственост, представляващ ПИ № 000321, с площ от 8,000 дка., IV 
/четвърта/ категория в м."Казлача", по КВС на землището на с. Дражево, при 
граници на имота: ПИ № 000320, 000046, 000322, 000002, 000254, 000255 и 000106. 

 
 
 
 
 

 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 

№ 106 
от Протокол  №8/29.03.2012 година 

по точка ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за придобиване на държавни имоти. 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1 от ЗОС, във връзка 

с чл. 6, ал. 2 от ППЗДС и чл. 7, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие Община "Тунджа" да придобие безвъзмездно следния 
държавен имот: 

1. Двуетажна масивна сграда, включваща: 
-част от 1-ви етаж, със ЗП – 55 кв., целия с площ от 191 кв.м. 
-целият ІІ-ри етаж, със ЗП от 237 кв.м., ведно с 53,150 % от общите части на 

сградата и 26,306 % ид.части от правото на строеж върху терена, построена в ПИ 
№ 654, за който е отреден УПИ-VІІ за жилищно строителство на МО, в кв.58 по 
плана на с. Маломир, Община „Тунджа”, област Ямбол. 

 
2. Едноетажна масивна сграда „Детска градина”, със ЗП-241 кв.м., ведно с 

50,51 % ид.ч. от правото на строеж върху терена, построена в ПИ № 654, за който 
е отреден УПИ-VІІ за жилищно строителство на МО, в кв.58 по плана на с. 
Маломир, Община "Тунджа", област Ямбол. 

 
Община "Тунджа" приема имота с дължимите такса смет и данък сграда. 

 
 

 
 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 

№ 107 
от Протокол  №8/29.03.2012 година 

по точка ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Удължаване срока на договори за концесии. 
 
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 70, ал. З, т. 5 и във връзка с чл. 10, 

ал. 4 от Закона за концесиите, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И: 
 

Да се сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договори за 
концесии до 31.12.2020 год., както следва: 

 

№ 
по 
ред 

№ на 
договора 

Землище Булстат Концесионер 

1. 1/19.01.2001 Сламино 040518545 ЕТ "Джани-Йордан Атанасов" 

2. 5/29.01.2001 Крумово 128021318 ЕТ"СТЕНДИ-Стоян Стоянов" 

3. 6/29.01.2001 Крумово 128021318 ЕТ"СТЕНДИ-Стоян Стоянов" 

4. 11/05.02.2001 Чарган 128584318 ЕТ "ТОНИ-84" 

5. 13/06.02.2001 Ботево 838187149 ЕТ "Моньо Монев" 

6. 15/09.02.2001 Калчево 128521387 ЕТ "Агромат-Иван Жеков" 

7. 17/17.02.2001 Г.Манастир 128032065 "Диана плод" ООД 

8. 18/19.02.2001 Робово 128516290 ЕТ "Мими Стоянова-Мария Стоянова" 

9. 20/01.04.2001 Ген.Инзово 128052114 ЕТ "Крис 95-Кристина Николова" 

10. 21/22.03.2001 Роза 128522902 ЕТ "Радка Желева" 

11. 22/26.03.2001 Челник 128505358 ЕТ "Дани-Ирина Христова" 

 

 
 Общ брой съветници: 21 
                   Присъствали: 19 

       Гласували: „За” – 12; „Против” – 6; „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 

№ 108 
от Протокол  №8/29.03.2012 година 

по точка ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска 
собственост на лица с установени жилищни нужди. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 49а от Закона за общинската 

собственост, чл. 35а, ал. 2 от Наредба за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се учреди на Еленка Неделчева Тончева от с. Могила с ЕГН -
8307149052, възмездно право на строеж без търг или конкурс, върху общинско 
петно с площ от 70кв м. в дворно място, цялото с площ от 875кв.м., 
представляващо УПИ VII, в кв.1 по плана на с. Могила, при граници на УПИ: 
север - улица, изток - зелена площ; юг - УПИ II и запад -УПИ VI, за сумата 248 лв. 
без ДДС, което право на строеж да се реализира в рамките на законоустановения 
срок от 5 /пет/ години. 

 
2. Да се учреди на Гинка Йорданова Асенова от с. Могила с ЕГН -

8411029073, възмездно право на строеж без търг или конкурс, върху общинско 
петно с площ от 70кв м. в дворно място, цялото с площ от 510 кв.м., 
представляващо УПИ III, в кв.1 по плана на с. Могила, при граници на УПИ: 
север -УПИ IV, изток - УПИ VI; юг - УПИ II и запад -улица, за сумата 248 лв. без 
ДДС , което право на строеж да се реализира в рамките на законоустановения срок 
от 5 /пет/ години. 

 
 
 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 

№ 109 
от Протокол  №8/29.03.2012 година 

по точка СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Пълно прекратяване на предоставеното право на възмездно ползване 
върху пасища и мери – общинска собственост и предоставяне на възмездно ползване върху 
пасища и мери – 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: 

 
● Прекратява предоставеното право за възмездно ползване на пасища и мери- 

общинска собственост на: 
1. Илиян Колев Енчев - имот №268 с площ 52.100 дка и имот №322 с площ 81.300, 

находящи се в землището на с. Калчево, предоставени му с Решение №523 от Протокол №37 от 
26.05.2010 г. на ОбС „Тунджа"; 

2. Светлана Христова Христова - на идентификационен № 30-2 с площ 67.300 дка, 
находящ се в землището на с. Калчево, предоставен й с Решение №752 от Протокол 
№51/27.05.11 г. на ОбС „Тунджа"; 

3. Христина Иванова Маринова - предоставени й с Решение №485/2010 г. на ОбС 
„Тунджа"; 

 
● Предоставя за срок от 5 години за възмездно ползване на общински пасища и мери, 

срещу заплащане на годишна такса в срок до 01.10. на текущата година, по Приложение №2 към 
чл. 20 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на 
територията на Община „Тунджа", както следва: 
БЕЗМЕР 

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год.такса/лв./ 

1. Лилит 13 
 
 

ОБЩО: 

Част от 
000208 
000648 

 
200.000 
55.800 

255.800 

 
400.00  
111.60 

511.60 

 
БОТЕВО 

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. Кооперация „Единство" 000128 5.486 10.97 

  000196 3.693 7.39 

  000200 14.500 29.00 

  000201 75.600 151.20 

  000202 3.759 7.52 

  000204 19.993 39.99 

  000334 1.461 2.92 

  000381 17.326 34.65 

  032054 14.900 29.80 



  047014 9.282 18.56 

  066086 77.800 155.60 

 
ОБЩО:  243.800 487.60 

ДРАЖЕВО 

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса /лв./ 

1. Радка Кондева Станилова 016028 250.500 251.00 

  016019 11.800 23.60 

 
ОБЩО:  262.300 524.60 

ДРЯНОВО 

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. „Мулти Трейдинг" ЕООД 000024 60.417 120.83 

  000049 38.610 77.20 

  000563 5.713 11.43 

  000564 8.435 16.87 

  000577 40.959 81.92 

  000579 255.948 511.90 

  000588 46.081 92.16 

  029129 76.107 152.21 

  045200 91.430 182.860 

  046131 88.091 176.18 

  048070 10.000 20.00 

  049047 18.027 36.05 

  000568 89.982 179.96 

  000569 66.197 132.39 

  000570 83.771 167.54 

  000571 32.782 65.56 

  000573 63.630 127.26 

  000574 207.316 414.63 

  000590 86.094 172.19 

  000575 488.583 977.17 

  000589 83.193 166.39 

 ОБЩО:  1941.366 3882.67 

 
 ЗЛАТАРИ    

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. Марийка Колева Стоянова 000039 92.632 185.26 

  000062 115.193 230.39 
  000072 80.905 161.81 

  000183 62.165 124.33 

  000166 88.426 176.85 

  000179 119.421 238.84 

  000178 142.137 284.27 



  000163 21.751 43.50 

  013002 37.617 75.23 

 ОБЩО:  760.247 1 520.50 

 
 КАЛЧЕВО    

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. Диана Димитрова Колева 000329 173.352 346.70 
  000425 7.782 11.80 
  000268 35.784 71.57 
  000322 80.919 161.84 
  010001 35.973 71.95 
  011006 159.670 319.34 
 ОБЩО:  493.480 986.96 

2. Светлана Христова Христова Част от   
  000342 67.300 134.60 

  000235 39.236 78.47 
  

ОБЩО: 
 

106.536 213.07 

  
МАЛОМИР 

   

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. Марина Тодорова Георгиева 
 
 

ОБЩО: 

000341 
000154 
000336 

154.846 
9.803 

111.554 
276.203 

309.70 
19.61 
223.11 
552.41 

2. Димитър Борисов Радулов 
 
 
 
 

ОБЩО: 

000462 
000461 
000339 
000414 
000381 

43.359 
10.637 
8.068 
28.859 
43.823 
134.746 

86.72 
 21.27  
16.14  
57.72 
87.65 
269.49 

3. „Сън Пауър" ЕООД 
 
 

 
ОБЩО: 

000177 
000239 
000249 
000252 

69.508 
359.582 
38.606 
64.267 
531.963 

139.02 
719.16 
77.21 
128.53 
1063.93 

4. „Мулти Трейдинг" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩО: 

000394 
000393 
000144 
000363 
000022 
000042 
000016 
000664 
000656 
000483 
000174 

47.291 
160.919 
33.223 
188.223 
185.960 
141.780 
75.552 
22.866 
15.600 
11.785 
233.449 
1116.658 

94.58 
321.84 
66.45 
376.45 
371.92 
283.56 
151.10 
45.73 
31.20 
23.57 
466.90 

2233.32 

 
 



 МЕЖДА    

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. Данил Станчев Станчев 000120 23.422 46.84 

  000028 136.841 273.68 

  000093 54.367 108.73 

  000107 48.165 96.33 

  000143 15.960 31.92 

 
ОБЩО:  278.755 557.51 

 Никола Атанасов Янакиев 000007 17.699 35.40 

  000125 71.041 142.08 

  000075 82.866 165.73 

  000086 7.809 15.62 

  000088 31.142 62.28 

  000149 11.226 22.45 

  000098 12.182 24.36 

  000072 10.721 21.44 

  000182 48.307 96.61 

 ОБЩО:  292.993 586.00 

 
           МОГИЛА    

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. Митю Дучев Дучев 001101 
002018 

54.170 
128.592 

108.34 
257.18 

 ОБЩО:  182.762 365.52 

2. Христо Иванов Христов 
Част от 
001123 
007012 
016001 
001053 

 
228.902 
95.190 
63.676 
56.860 

 
457.80 
190.38 
127.35 
113.72 

 ОБЩО:  444.628 889.26 

 

 ПОБЕДА    

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. Стойка Иванова Иванова 
 

ОБЩО: 

013380 
090030 

75.067 
36.815 
111.882 

150.13 
73.63 

223.76 

 
 РОБОВО    

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 



1. Янко Колев Янков 
 

ОБЩО: 

009045 
010048 

75.550 
74.095 
149.645 

151.10  
149.90 
299.29 

2. Иван Василев Желязков 
 
 

ОБЩО: 

010032 
009046 
005045 

16.778 
28.247 
44.042 
89.067 

33.56 
 56.94  
88.08 
178.13 

3. Стоян Георгиев Стоянов 
ОБЩО: 

010010 37.090 
37.090 

74.18 
74.18 

 
 СЛАМИНО    

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. Пламен Асенов Янков 
 
 
 
 

ОБЩО: 

013026 
013050 
018021 
027009 
019033 

10.829 
14.648 
65.591 
123.850 
129.826 
344.744 

21.66 
29.30 
131.18 
247.70 
259.65 
689.49 

2. Иван Василев Желязков 
 
 
 

ОБЩО: 

018020 
021023 
018022 
021149 

37.520 
10.420 
7.980 
7.742 
63.662 

75.04 
20.84 
15.96 
15.48 
127.32 

3. Йордан Георгиев Русев 
 
 
 
 

ОБЩО: 

023027 
020143 
020147 
020146 
240057 

41.493 
8.652 
66.880 
2.997 

105.655 
225.677 

82.99 
17.30 
133.76 
5.99 

211.31 
451.35 

4. 
 
 

Михаил Тенев Михайлов 
 
 
 
 
 
 

ОБЩО: 

006028 
012015 
019034 
024054 
024055 
026012 
027011 

10.154 
11.955 
15.961 
27.308 
21.529 
20.515 
19.700 
127.122 

20.31 
23.91 
31.92 
54.62 
43.06 
41.03 
39.40 
254.24 

 
 СТАРА РЕКА    

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. Кънчо Йорданов Кънев 
 
 
 
 
 
 
 

009028 
000010 
000012 
000014 
000016 
000017 
000020 
000022 

24.269 
7.067 
5.159 
7.152 
5.014 
5.472 
21.213 
1.695 

48.54 
14.13 
10.32 
14.30 
10.03 
11.09 
42.43 
3.39 



 
 
 

ОБЩО: 

000024 
000025 
000029 

8.519 
2.451 
20.621 
108.632 

17.04 
4.90 
41.24 
217.26 

 

 ТЪРНАВА    

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. Радостин Златков Златев 
ОБЩО: 

000088 5.000 
5.000 

10.00 
10.00 

 
 ХАНОВО    

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. Жечко Господинов Динев 
 

 ОБЩО: 

008057 
021048 

94.887 
263.822 
358.709 

189.77 
527.64 
717.42 

 
 ЧЕЛНИК     

№ Име, презиме, фамилия ПИ№ 
Площ 
/дка/ 

Размер на 
год. такса 

/лв./ 

1. Кольо Димитров Колев 
 

ОБЩО: 

000035 
000026 

39.540 
51.920 
91.460 

79.08 
 103.84 
182.92 

2. Цона Иванова Петкова 
 
 
 
 

ОБЩО: 

000006 
000298 
000024 
000019 
000350 

142.936 
32.096 
26.924 
17.819 
44.498 

264.273 

285.87  
64.19 
 53.85  
35.64  
89.00 

528.55 

 
Кметът на Община „Тунджа” да сключи договори с лицата, получили пасища и 

мери по този 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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 110 

от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ОСМНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на Доклад за изпълнението на ОУП на община 
„Тунджа” и одобряване на частично изменение на ОУП. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.127, ал. 6 и 9 от ЗУТ, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 

1. Приема Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община 
"Тунджа" през 2011 година. 

2.Одобрява частично изменение на Общия устройствен план на 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 
№ 111 

от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Определяне на представител на общината в общото събрание  на 

АСОЦИАЦИЯ по „В и К” – Ямбол. 
 
На основание чл. 10в, ал. 1, т. 7 и  чл. 198е, ал. З и ал. 5 от Закона за водите, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Определя инж. Мариета Стефанова Сивкова - заместник-кмет на Община 
„Тунджа", за представител на Община „Тунджа” в Асоциация по „В и К”, който да 
участва в заседанията на общото събрание, при невъзможност за участие на кмета на 
общината. 

2. Определя мандата на представителя на Община „Тунджа”в общото събрание 
на Асоциация по „В и К” да бъде със срок до края на мандата на настоящия общински 
съвет.             I 

3. Съгласуването на позицията на представителя на Община „Тунджа” по всяка от 
точките на предложен дневен ред за заседание на общото събрание на Асоциацията  по 
В и К, да се извършва с решение на общински съвет. 

 
 
 
                 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 
№ 112 

от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ДВАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Допускане на изменение на Общия устройствен план за поземлен 
имот № 001114 по КВС на землище с. Кукорево и поземлен имот № 018124 по КВС на 
землище с. Тенево. 

 
 
 
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 № 001114 по КВС на землище с.Кукорево, в местността "Велев 
бряст", с площ 5.611 дка . 

- поземлен имот № 018124 по КВС на землище с. Тенево, в местността 
„Мансарлийски кър, с площ 30.899 дка. 

 
 
 
 
                 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 
№ 113 

от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на  Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община 
„Тунджа” през 2011 г. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

 
Приема за информация Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община "Тунджа" 
през 2011 година. 

 
 
 
 
 
                 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 
№ 114 

от Протокол  №8/29.03.2012 година 
по точка ДВАДЕСЕТ И ВТОРА 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. Донка Емилова Стефанова, Кукорево – 80 лв. 
2. Стойка Илиева Тодорова, с. Хаджидимитрово – 50 лв. 
3. Василка Велчева Емилова, с. Чарган –  50 лв. 
4. Христо Колев Киров, с. Хаджидимитрово - 100 лв. 
5. Господин Колев Иванов, с. Ханово – 50 лв. 
6. Катя Николаева Димитрова, с. Дражево – 50 лв. 
7. Стефан Петров Иванов, с. Безмер – 50 лв. 
8. Йордан Петров Гечев, с. Безмер – 50 лв. 
9. Стоянка Петрова Асенова, с. Дражево – 50 лв. 
10. Йовка Русева Георгиева, с. Дражево – 50лв. 
11. Марио Атанасов Атанасов, с. Кабиле – 50 лв. 
12. Тодор Петров Чернев, с. Кабиле – 30 лв.  
13. Найден Иванов Илиев, с. Кабиле – 80 лв. 
14. Михаил Иванов Добрев, с. Кукорево – 50 лв. 
15. Динка Димитрова Динева, с. Завой – 30лв. 
16. Юлия Иванова Атанасова, с. Дражево – 30 лв. 
17. Величка Михайлова Боева, с. Миладиновци – 50 лв. 
18. Донка Миланова Ангелова, с. Миладиновци – 50лв. 
19. Ани Димитрова Стоянова, с. Чарган - 100лв. 
20. Георги Колев Стоянов, с. Каравелово  – 100 лв. 
21. Георги Енев Георгиев, с. Каравелово – 60 лв. 
22. Атанаска Йорданова Георгиева, с. Калчево – 50 лв. 
23. Цветка Христова Дудева, с. Тенево – 50 лв. 
24. Атанас  Георгиев Атанасов, с. Тенево – 50 лв. 
25. Диана Илиева Илиева, с. Дражево – 50 лв. 
26. Гинка Стоянова Стайкова, с. Кукорево – 50 лв. 
27. Митка Костова Симеонова, с. Завой – 30 лв. 
28. Тома Илиев Петров, с. Хаджидимитрово – 50 лв. 
29. Младен Василев Младенов, с. Калчево - 150 лв. 
30. Красимир Илиев Иванов, с. Хаджидимитрово – 30 лв. 
31. Иванка Иванова Атанасова, с. Завой  – 50 лв. 
32. Илия Василев Иванов, с. Скалица – 300 лв. 
33. Донка Димитрова Атанасова, с. Скалица – 50 лв. 
34. Петър Александров Петров, с. Крумово – 50 лв. 



35. Павлина Димова Димитрова, с. Ботево – 50 лв. 
36. Дафина Андонова Георгиева, с. Чарган – 30 лв. 
37. Снежана Димитрова Иванова, с. Ботево – 50 лв. 
38. Марийка Колева Атанасова, с. Окоп – 100 лв. 
39. Велчо Ангелов Атанасов, с. Веселиново – 50 лв. 
40. Стоян Иванов Тодоров, с. Завой – 50 лв. 
41. Денка Димитрова Костадинова, с. Роза – 30 лв. 
42. Тодор Василев Русев, с. Безмер – 100 лв. 
43. Стоянка Йорданова Кръстева, с. Крумово – 30 лв. 
44. Динка Костова Колева, с. Генерал Инзово – 50 лв. 
45. Зина Йорданова Атанасова, с. Завой – 50 лв. 
46. Каля Христова Михалева, с. Генерал Инзово  – 50 лв. 
47. Живко Василев Атанасов, с. Генерал Инзово – 50 лв. 
48. Демир Станчев Танев, с. Крумово – 70 лв. 
49. Вълчо Стоянов Вълчев, с. Калчево  -  50 лв. 

 
 
                 Общ брой съветници: 21 
                  Присъствали: 15 
     Гласували: „За” – 15; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

       
       
       ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОбС „ТУНДЖА”: 

                 /КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/ 

 


