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

РЕШЕНИЕ
№ 115
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ПЪРВА от дневния ред
ОТНОСНО: Приемане на решение за провеждане на местен референдум.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 20 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1, т. 3, чл. 30 и чл. 33, ал. 1
от ЗПУГДВМС, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Не приема искането на Инициативния комитет за провеждане на местен
референдум в селата Хаджидимитрово и Дражево, със следния въпрос: „Съгласни ли сте
в землищата на с. Дражево и с. Хаджидимитрово да има регионално депо за отпадъци?”
Мотиви за взетото отрицателно решение:
1. Общинският съвет счита, че решението за провеждане на референдум за
изграждане на депо не е от местен, а от регионален характер.
2. Общинският съвет счита, че в предоставената подписка не е спазено
изискването в нея всеки собственоръчно да изпише своите лични данни.
3. Неизграждането на бъдещо регионално депо води до значителни финансови
последици за цялото население на община „Тунджа”.
Общ брой съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували:
„За” провеждане на местен референдум -5;
„Против” провеждане на местен референдум – 11;
„Въздържали се” – 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

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

РЕШЕНИЕ
№ 116
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ВТОРА от дневния ред
ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, по
проект „Инвестиции в популяризиране на културното, историческото и природно наследство в
трансграничния регион” – ТГС, Договор – РД-02-29-349/19.10.2011.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, §43 от ЗДБРБ за 2012 г., чл. 13, чл. 17, ал. 1 и
ал. 2, и чл. 19а от ЗОД 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:
1. Община "Тунджа" да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - „ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме
дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Инвестиции в
популяризирането на културното, историческото и природно наследство в трансграничния
регион" - ТГС, Договор - РД-02-29-349/19.10.2011, финансиран от МРРБ по Програмата за
трансгранично сътрудничество (ТГС) между Република България и Република Турция,
съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), при следните основни
параметри:
• Максимален размер на дълга - 300 000 (триста хиляди);
• Валута на дълга – лева;
• Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 31.10.201З г., с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор - РД-02-29-349/19.10.2011;
• Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от
4.715 %,
•
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община „Тунджа" по Договор
РД-02-29-349/19.10.2011, сключен с Управляващия орган на съответната
Оперативна програма, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6
от Закона за общинския дълг.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община „Тунджа" да подготви искането за
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк" АД, да подпише
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
Общ брой съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

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

РЕШЕНИЕ
№ 117
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ТРЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – 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 год, както следва:
В РАЗДЕЛ ІІІ. 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
33.
34.
35.
36.
37.

Населено
място
Землище
Безмер
Безмер
Безмер
Безмер
Безмер

Вид на имота

Кв.

УПИ/
ПИ

помещения от втори ет. от 2МС
други територии нестопански
други територии нестопански
други територии нестопански
други територии нестопански

22
част
част
част
част

XIV
000478
000024
000016
000100

Площ
кв.м/
дка
47,00
7,950
10,050
15,000
15,000

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: „За” – 13; „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

РЕШЕНИЕ
№ 118
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ЧЕТВЪРТА 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 З/три/ години, както следва:
№

1.

Населено Описание на имота Местонамясто
по АОС
хождение

Площ
/кв.м/

НТЦ
лв./мес.
без ДЦС

Депозит
/лева/

З бр. помещения
обособена част от
втори етаж от МС

47,00

190,00

380,00

Безмер

УПИ ХІV,
Кв.22

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: „За” – 13; „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

РЕШЕНИЕ
№ 119
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ПЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти – общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 57, ал. 1 и ал. 2
от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да се отдадат под наем със срок - времето на ремонта на обект „Рехабилитация на
железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас" по
ЛОТ 2 - „Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора-Завой/до км. 190+590
и Завой-Зимница/от км. 192+706 до входните стрелки на гара Зимница/, включително
главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол на „СК-13 ТРАНССТРОЙ"АД,
гр.София, както следва:
1. За временна строителна площадка в размер на 18,00 дка, за складиране на стари
и нови ж.п.материали и рециклиране на инертен материал в землището на с. БЕЗМЕР,
недвижими имоти - общинска собственост, представляващи:
ПИ № 000478-други територии нестопански, целия с площ от 7,950 дка, в м.
"Имерлийски път"
ПИ № 000024-други територии нестопански, част в размер 10,050дка в м. "Под
гарата", с годишна наемна цена 450,00лева на година без ДДС.
2. 3а площадка за временно съхранение на инертен материал и земни маси в
размер на 30,00 дка в землището на с. БЕЗМЕР, части от недвижими имоти-общинска
собственост, представляващи:
ПИ № 000016 - други територии нестопански, част в размер на 15,000 дка в м.
"Щефелска круша"
ПИ № 000100 – други територии нестопански, част в размер на 15,000 дка, в
местността „Азлъ кара”, с годишна наемна цена 750 лева на година, без ДДС.
Общ брой съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: „За” – 13; „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

РЕШЕНИЕ
№ 120
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ШЕСТА 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 следните държавни
имоти:
1. Незастроено дворно място с площ от 3240 кв.м., съставляващо УПИ IIІ за
парокотелно и пожарна охрана, в кв.73 по плана на с. ТЕНЕВО, при граници на имота:
север - улица; изток - УПИ IV; юг - улица и запад - УПИ I и УПИ IV на кв.90. За имота
има съставен АДС №1756 от 21.04.2004 год.
2. Незастроено дворно място с площ от 1770 кв.м., съставляващо УПИ VII за
промишлени нужди, в кв. 81 по плана на с. МАЛОМИР, при граници на имота: север УПИ XIII; изток - улица; юг - улица и запад - УПИ XII. За имота има съставен АДС
№1440 от 16.07.2003 год.
3. Незастроено дворно място с площ от 1705 кв.м., съставляващо УПИ XII за
промишлени нужди, в кв.81 по плана на с. МАЛОМИР, при граници на имота: северУПИ-VIII 921; изток – УПИ VІІ; юг-улица и запад-улица. За имота има съставен АДС
№1441 от 16.07.2003 г.

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
№ 121
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка СЕДМА 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. Пеньо Лазаров Пенев на имот №33014 с площ 18.101 дка, имот №33015 с площ
4.074 дка, имот №33016 с площ 15.402 дка, имот №33024 с площ 4.532 дка, имот 30122 с
площ 76.300 дка, имот №21017 с площ 3.004 дка, имот №4052 с площ 1.215 дка, имот
№7006 с площ 14.356 дка, имот №20022 с площ 18.001 дка, имот №30069 с площ 10.514
дка, идентификатор 52-4 с площ 66.600 дка, идентификатор 46-4 с площ 120.100 дка,
идентификатор 36-1 с площ 67.800 дка и идентификатор 35-1 с площ 73.200 дка,
находящи се в землището на с. Симеоново, предоставени му с Решение №503 от
Протокол №36/28.04.2010 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
№
1

Име, презиме, фамилия

ПИ №

Данка Георгиева Найденова

000316
Част от
000648
ОБЩО:

Размер
на
Площ/ дка
год.такса
/лв./
44.000
88.00
43.900
87.900

87.80
175.80

БОЛЯРСКО
№
1

Име, презиме, фамилия

ПИ №

Иван Ангелов Койчев

Част от
000076
Част от
000217
Част от
000224
Част от
043131
Част от
000129
Част от
000133
ОБЩО:

Площ/
дка

Размер
на
год.такса
/лв./

30.800

61.60

8.900

17.80

17.700

35.40

3.000

6.00

34.600

69.20

38.500

77.00

133.500

267.00

ВИДИНЦИ
№
1

Име, презиме, фамилия

ПИ №

Катерина Дойкова Христова

000014
000038
000088
ОБЩО:

Площ/
дка
135.841
37.282
102.194
275.317

Размер
на
год.такса
/лв./
271.68
74.56
204.39
550.63

ПОБЕДА
Име, презиме, фамилия

ПИ №

Площ/
дка

Христина Георгиева Микуцева-Петрова

090020
080030

12.863
36.815

Размер
на
год.такса
/лв./
25.73
73.63

49.678

99.36

№
1

ОБШО:

СКАЛИЦА
№
1

Име, презиме, фамилия
Маринка Динева Дончева

ПИ №

Площ/
дка

000053
000127

40.693
41.453

Размер
на
год.такса
/лв./
81.39
82.90

000151
000192
000279
000085
000191
ОБЩО:
2

Агроелит ООД

000032
000044
000051
000056
000539
ОБЩО:

40.000
71.800
37.539
59.500
70.000

80.00
142.60
75.08
119.00
140.00

360.985

721.97

45.112
121.084
132.148
207.489
369.590

90.22
242.17
264.30
414.99
739.18

875.423

1750.85

ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ
№
1

Име, презиме, фамилия

ПИ №

Агроелит ООД

000021
000022
047076
073001
ОБЩО:

Площ/
дка
122.571
48.586
70.492
270.744
512.393

Размер
на
год.такса
/лв./
245.14
97.17
140.98
541.49
1024.79

Кметът на община „Тунджа” да сключи договори с лицата, получили пасища и
мери по този ред.

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

РЕШЕНИЕ
№ 122
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ОСМА от дневния ред
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община „Тунджа" с проектно предложение по
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година,
пред Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА -ТУНДЖА"
изпълняваща проект по договор № РД -50-141/13.10.2011г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Мярка 41 и 431-1 на ПРСР 2007-2013 година, в чиято
Стратегия за местно развитие е заложена мярката.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община „Тунджа" да кандидатства с проектно предложение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 226 „Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 -2013 год., пред Сдружение „МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА" прилагаща Стратегия за местно развитие по
договор № РД -50-141/13.10.2011 год., в която е заложена мярката.
2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите и мерките на Общинския
план за развитие и са включени в Приоритет 1 „Постигане на конкурентноспособна
икономическа структура в община „Тунджа”, Цел 3: Създаване на условия за развитие на
традиционното и алтернативно земеделие и свързаната с него преработвателна
промишленост; Мярка 7: Ефективно управление на горския фонд.
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

РЕШЕНИЕ
№ 123
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ДЕВЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община „Тунджа” с инвестиционни
предложения „Площадка за игра с. Завой" и „Площадка за игра с. Бояджик" по Мярка
321: „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони" от Стратегията
за местно развитие на МИГ-Тунджа (2011-2015).
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община „Тунджа” да кандидатства с инвестиционни
предложения „Площадка за игра с. Завой" и „Площадка за игра с. Бояджик" по Мярка
321: „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони от Стратегията за
местно развитие на МИГ-Тунджа (2011-2015).
2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите и мерките на Общински
план за развитие и са включени в Приоритет 2 – „Подобряване условията на живот чрез
изграждане и поддържане на елементите на социалната и техническата инфраструктура”;
Цел 2: Подобряване на състоянието на социалната инфраструктура; Мярка 2:
Осъвременяване на спортната база, местата за отдих и туризъм.

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

РЕШЕНИЕ
№ 124
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община „Тунджа” с инвестиционно
предложение „Благоустрояване на площад с. Генерал Тошево" по Мярка 322:
„Обновяване и развитие на населените места" от Стратегията за местно развитие на
МИГ-Тунджа (2011-2015).
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община „Тунджа” да кандидатства с инвестиционно
предложение „Благоустрояване на площад с. Генерал Тошево" по Мярка 322:
„Обновяване и развитие на населените места" от Стратегията за местно развитие на
МИГ-Тунджа (2011-2015).
2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите и мерките на Общински
план за развитие и са включени в Приоритет 2 – „Подобряване условията на живот чрез
изграждане и поддържане на елементите на социалната и техническата инфраструктура”;
Цел 2: Подобряване на състоянието на социалната инфраструктура; Мярка 2:
Осъвременяване на спортната база, местата за отдих и туризъм.

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

РЕШЕНИЕ
№ 125
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред
ОТНОСНО: Одобряване на проекти за Подробни устройствени планове парцеларни планове за съоръжения на Техническата инфраструктура.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява проекти за Подробен устройствен план - парцеларни планове за
съоръжения на Техническата инфраструктура:
1. Трасе на ел.кабел 20кV от ВЛ 20кV Ботево до БКТП-нов, през поземлени
имоти №№ 000112, 000111, 000027, 000025 и 000021 до УПИ І-24 за винарска изба по КВС
на землище с. Ботево.
2.
Трасе на водопроводно отклонение през поземлени имоти №№ 000111,
000027, 000026 и 000025 до УПИ 1-24 за винарска изба по КВС на землище с. Ботево.
3. Трасе на водопроводно отклонение през поземлени имоти №№ 000088 и
000208 до ПИ 027032 по КВС на землище с.Бояджик.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

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

РЕШЕНИЕ
№ 126
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Изменение на чл. 48, ал. 1, т. 7 от Правилника на ОбС.

На основание чл. 21, ал. 3, от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

§ 1. Изменя чл. 48, ал. 1, т. 7 от Правилника на ОбС, както следва:
„7. Комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси" – 5 чл.”

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

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

РЕШЕНИЕ
№ 127
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот – частна
общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 5 от Закона за общинската
собственост, чл. 22, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи общинска собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:
Да се учреди на СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНИ
ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ, АДАПТАЦИЯ И НАТУРАЛНОСТ", с. Савино, с
ЕИК по Булстат - 128629651, безвъзмездно право на строеж, за изграждане на сграда
„Дневен център 18+", за срок от 10 /десет/години, върху общински недвижим имот,
съставляващ УПИ VIII, в кв. 32 по плана на с. Савино, обл. Ямбол, целият с площ от 650
кв.м., при граници на УПИ: север -УПИ I, изток - УПИ ІІІ-177; юг - УПИ IV и запад –
улица.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

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

РЕШЕНИЕ
№ 128
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право
на строеж върху имот – публична общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 5 и чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 22, ал. 4 и чл. 24, ал.З от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, ОБЩИНСКИЯТ
СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се предостави за срок от 10 /десет/ години безвъзмездно право на ползване
на Футболен клуб „Хаджи Димитър”, с. Хаджидимитрово, с ЕИК по Булстат - 175929991,
върху следния недвижим имот - общинска собственост:
Игрище, спортен терен, съставляващ УПИ ІІ, в кв.5 по плана с.Хаджидимитрово,
обл. Ямбол, с площ от 13 625 кв.м., при граници на имота: север - улица и УПИ ІІІобщ;
изток - улица; юг - улица и запад - УПИ V-280 и УПИ VI - за озеленяване.
2. Да се учреди на Футболен клуб „Хаджи Димитър", с.Хаджидимитрово, с ЕИК
по Булстат - 175929991, безвъзмездно право на строеж за срок от 10 години, за
изграждане на ограда на игрище, спортен терен, съставляващ УПИ II, в кв.5 по плана
с.Хаджидимитрово, обл. Ямбол, с площ от 13 625 кв.м., при граници на имота: северулица и УПИ ІІІобщ; изток - улица; юг – улица и запад - УПИ V-280 и УПИ VI - за
озеленяване.

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

РЕШЕНИЕ
№ 129
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот –
общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, чл. 24, ал. З от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи общинска собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Да се предостави за срок от 10 /десет/ години безвъзмездно право на ползване на
Народно читалище „Н.Й.Вапцаров - 1928", с Булстат -000963459, върху следния
недвижим имот - общинска собственост, прилежащ терен към 2МС - Читалище,
съставляващ УПИ IV, в кв.32 по плана с. Савино, обл. Ямбол, с площ от З З00 кв.м., при
граници на имота: север УПИ III — 177 и УПИ І-за здр.служба и аптека; изток - улица;
юг – улица и запад – улица.

Общ брой съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

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

РЕШЕНИЕ
№ 130
от Протокол №9/12.04.2012 година
по точка ШЕСТНАДЕСЕТА 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. Росица Тодорова Димитрова, с. Миладиновци – 50лв.;
2. Василка Георгиева Димитрова, с. Миладиновци – 50лв.;
3. Гергина Христова Тодорова, с. Миладиновци – 100 лв.;
4. Ганка Атанасова Йорданова, с. Роза – 50 лв.;
5. Пенка Стоилова Кръстева, с. Роза – 200 лв.;
6. Вида Стоянова Василева, с. Миладиновци – 50 лв.;
7. Янка Николова Иванова, с. Веселиново – 100 лв.;
8. Иван Асенов Генчев, с. Веселиново – 100 лв.;
9. Снежана Иванова Митева, с. Веселиново – 50 лв.;
10. Йорданка Димитрова Георгиева, с. Веселиново – 100 лв.;
11. Георги Иванов Арабаджиев, с. Веселиново - 100 лв.;
12. Диана Данчева Атанасова, с. Кукорево – 100 лв.;
13. Тодорка Трифонова Стоянова, с. Челник – 60 лв.;
14. Илия Емилов Асенов, с. Кукорево – 50 лв.;
15. Руска Стоянова Иванова, с. Миладиновци – 40 лв.;
16. Донка Вълкова Тодорова, с. Завой – 100 лв.;
17. Йорданка Стоянова Стоянова, с. Бояджик – 200 лв.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

