
 
 

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 
№ 185 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ПЪРВА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета за І - вото 
шестмесечие на 2012 г. и актуализация на общинския бюджет. 
 

На основание чл. 18 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 
12, ал. З и чл. 14, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012 г., чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 
от Наредбата за командировките в страната и чл. 36, т. 1 и т. З от Наредбата за 
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и 
поемане на общински дълг,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на общината за 1 -
вото шестмесечие на 2012 г., съгласно Приложения от №1 до №9. 
2. Приема отчета за изпълнението на проекти и програми по извънбюджетни 
сметки и фондове към 30.06.2012 г., съгласно Приложение №11. 
3. Одобрява отчета за получените и разходвани командировъчни пари от кмета на 
общината за 1-вото полугодие на 2012 г. в размер на 1 063,75 лв., съгласно 
Приложение №10. 
4. Одобрява актуализация на бюджета на общината за 2012 г., съгласно 
Приложение №12. 
5. Одобрява допълнителни  бюджетни  кредити,  за  сметка  на  резерва за 
непредвидени и неотложни разходи, в размер на 200 320 лв., разпределени по   
функции,   групи,   дейности   и   параграфи   на  Единната   Бюджетна 
Класификация, по Приложение №12. 
6. Одобрява вътрешни компенсирани промени по разходната част на бюджета   
между отделните функции, групи, дейности и параграфи на ЕБК, съгласно 
Приложение №12. 
7. Актуализира средствата за капиталови разходи от 827 590 лв. на 904 473 лв. и    
поименния списък, съгласно Приложение № 13 и одобрява разпределението, 
както следва: 

7.1. За основни ремонти - 755 023 лв. 
7.2. За придобиване на ДМА - 122 450 лв. 
7.3. За придобиване на НДМА - 24 000 лв. 
7.4. За придобиване на земя - 3 000 лв. 



8. Одобрява вътрешни компенсирани промени между отделните обекти по 
списъка за капиталови разходи в рамките на утвърдените собствени средства в 
размер на 404 310 лв., в т.ч. от приходи с общински характер по чл. 14, ал. 2 от 
ЗДБРБ за 2012 г. - 283 990 лв., и предложеното разпределение по Приложение 
№13. 
9. Одобрява вътрешни компенсирани промени между отделните обекти по 
списъка за капиталови разходи в рамките на одобрената целева субсидия от ЦБ в 
размер на 470 200 лв. и съответното разпределение по Приложение №13. 
10. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за 
съгласуване с Министерството на финансите за промените по т. 9 от настоящото 
решение. 
11.  Одобрява средства за общинско съфинансиране в размер общо на 31 400 лв., 
под формата на трансфери от бюджетната по извънбюджетната сметка на 
общината, според приложение №12, за следните проекти: 

- „Предотвратяване на наводненията в селата Окоп и Кукорево, община 
„Тунджа” - 6 000 лв.; 

-  „Празници „Тунджа - традиции и иновации” - 25 400 лв. 
12. Променя бюджета на общината, както следва: 

12.1. По приходната част - с минус 31 400 лв.: 
- параграф 62 02 „Предоставени трансфери между бюджетни и 

извънбюджетни сметки” - минус 31 400 лв.; 
12.2. По разходната част - с минус 31 400 лв.: 
- дейност 759 „Други дейности по културата”, параграф 52 00 „Придобиване 

на ДМА” - минус 25 400 лв.; 
 - дейност 283 „Превантивни дейности за намаляне вредните последици от 
бедствия и аварии”, параграф 51 00 „Основен ремонт” - минус 6 000 лв. 

 
 

 
 
 

                    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 
№ 186 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ВТОРА от дневния ред 

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за енергия от възобновяеми 
източници, енергийна ефективност, устойчив транспорт – 2011-2020 г. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 9 и чл. 10 от Закона за 
енергията от възобновяеми източници, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
 

РЕШИ: 
 
 

Приема Програма за Енергия от възобновяеми източници, енергийна 
ефективност, устойчив транспорт — 2011 — 2020 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 
№ 187 

от Протокол  №14/27.07.2012 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 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

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.2. Имоти за продажба се добавя: 

по 
ред 

Населено 
място 

Вид на имота Кв./ 
Масив 

УПИ/ПИ ЗП 
УПИ/ПИ 

/кв.м./ 

132. Роза Временно неизползваема 
нива 

068 095 2741 

133. Кабиле Дворно място 32 XII 230 

 
 

 
  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 
№ 188 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред 

 

 

 

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижими имоти. 
 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 18, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
 
 

РЕШИ: 
 
 
 

Да се извърши продажба чрез публичен търг на следните общински 
недвижими имоти: 
- полумасивна жилищна сграда, застроена на площ от 35,00 кв.м, заедно с 
дворното място, в което е построена, цялото с площ от 653,00 кв.м, 
представляващо УПИ XV 861, в кв.70 по плана на С. ТЕНЕВО, при граници на 
УПИ: север - УПИ XIV 862; изток - улица; юг - УПИ XVI 860 и запад - УПИ 
XXVII, с начална тръжна цена 2580,00лв., без ДДС, депозит 258,00 лв. и такса за 
участие 30,00 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: ПИ № № 086100; 086012; 086013; 
000003 и 000227, с начална тръжна цена 1832 лв., без ДДС, депозит 1832 лв. и такса 
за участие 30 лв.; 
- незастроено дворно място, цялото с площ от 230 кв.м, за което е отредено УПИ 
XII, в кв.32 по плана на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: север – УПИ - ХІІ; 
изток - улица; юг – УПИ - ХІ и запад - улица, с начална тръжна цена 3600,00 лв., 
депозит 360,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 



- общински терен, с начин на трайно ползване - други територии нестопански, 
представляващ ПИ № 000031, с площ от 44,889 дка, в м."Балталък" по КВС на 
землището на с.БОТЕВО, при граници на имота: ПИ № № 000028; 000025; 
000033 и 000027, с начална тръжна цена 49000,00 лв., депозит 4900 лв. и такса за 
участие 30 лв.; 
-  едноетажна масивна сграда - ветеринарна лечебница, застроена на площ от 72 
кв.м, заедно с терена, в който е построена сградата, целия с площ от 0.672 дка, 
съставляващ ПИ №000049 по КВС на землището на с. СТАРА РЕКА, обл. Ямбол, 
при граници на ПИ: ПИ № № 000154; 009024 и 000050, с начална тръжна цена 
25400 лв., без ДДС, депозит 2540 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване, временно изоставена нива, 
ІV/четвърта/категория, представляващ ПИ № 068095, с площ от 2,741 дка, по 
КВС на землището на с. РОЗА, при граници на имота: ПИ № № 068094, 000605, 
000247 и 068096, с начална тръжна цена 2000,00 лв., депозит 200,00 лв. и такса за 
участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032002, с площ от 0,626 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000126; 000090; 032001 и 032003, с 
начална тръжна цена 620,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032010, с площ от 0,604дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000126; 032009; 032011 и 000292, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032014, с площ от 0,506 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000126; 032015; 032013 и 000130, с 
начална тръжна цена 520,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032024, с площ от 0,522 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000126; 032025; 032027 и 032031, с 
начална тръжна цена 540,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032026, с площ от 0,456дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000126; 032025; 032027 и 032031, с 
начална тръжна цена 480,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032035, с площ от 0,578 дка, по КВС на землището на с.  
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000129 и 000086, с начална тръжна 
цена 480,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032050, с площ от 0,4530 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000131; 032049; 032051, с начална 
тръжна цена 480,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032053, с площ от 0,519 дка, по КВС на землището на с. 



КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000131; 032052 и 032054, с начална 
тръжна цена 480,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032073, с площ от 0,992 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000086; 032072 и 032074, с начална 
тръжна цена 1100,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032096, с площ от 0,739 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000288; 032095; 032097 и 032117, с 
начална тръжна цена 780,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032097, с площ от 0,583 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 0000288; 032096; 032098 и 032118, с 
начална тръжна цена 600,00лв, депозит 60,00лв. и такса за участие 30лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032104, с площ от 0,529 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000288; 032103; 032105 и 032124, с 
начална тръжна цена 580,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032111, с площ от 0,576 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000288; 032110; 032113 и 032131, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032136, с площ от 0,795 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 820,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032142, с площ от 0,558 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 620,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032156, с площ от 0,751 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 800,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 03179, с площ от 0,585 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032181, с площ от 0,654 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032196, с площ от 0,522 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 



- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032203, с площ от 0,508 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032204, с площ от 0,525 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032219, с площ от 0,452 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032221, с площ от 0,406 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032223, с площ от 0,205 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв. 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032225, с площ от 0,382дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032246, с площ от 0,539 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032247, с площ от 0,541 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032250, с площ от 0,764 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032251, с площ от 0,740 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032252, с площ от 2,182 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032254, с площ от 0,891 дка, по КВС на землището на с. 



КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V/пета/категория, 
представляващ ПИ № 032255, с площ от 0,565 дка, по КВС на землището на с. 
КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157; 000145 и 032155, с 
начална тръжна цена 600,00 лв., депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв. 
 

 
 

  Общ брой съветници: 21 
                    Присъствали: 18 
                    Гласували: „За” – 11; „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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 189 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ПЕТА 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 Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 54, ал.1 от Закона за държавната 
собственост и чл. 7, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 

Дава съгласие Община „Тунджа” да придобие безвъзмездно следните 
държавни имоти: 
1. Незастроено дворно място с площ от 3240 кв.м, съставляващо УПИ III 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 16.07.2003год. 
З. 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: 
север – УПИ - VIII 921; изток - УПИ VII; юг - улица и запад - улица. За имота има 
съставен АДС №1441 от 16.07.2003 год. 
  
 
  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 
№ 190 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ШЕСТА от дневния ред 

 

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №143/10.05.12 г. на ОбС „Тунджа” по 
частично прекратяване на предоставено право на възмездно ползване върху 
пасища и мери общинска собственост и частично изменение на Решение № 
109/12 г. на ОбС. 
 
 

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

 
РЕШИ: 

 

1.   Изменя Решение №143 на ОбС „Тунджа” от Протокол №11/10.05.12 г. 
по точка ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред, като прекратява частично 
предоставеното право на възмездно ползване на пасища и мери общинска 
собственост на: 
- Донка Тенева Недялкова на имот №000010 и имот №000291, находящи се в 
землището на с. Бояджик и имот №000158, имот №000160, имот №000261, имот 
№000056 и имот №000173, находящи се в землището на с. Златари. 

2.   Изменя Решение №109 на ОбС „Тунджа” от Протокол №8/29.03.12 г. 
по точка СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред, като предоставя за възмездно 
ползване на: 
- Иван Василев Желязков имот №20149, находящ се в землището на с. Сламино, 
вместо имот №21149. 

 
 
 

  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 
№ 191 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка СЕДМА от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински 
имот. 
 

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

 
РЕШИ: 

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Център за спешна 
медицинска помощ - Ямбол, за филиал в с. Скалица, върху имот публична 
общинска собственост, представляващ 5 броя помещения, коридори и сервизни, с 
обща площ от 133 кв.м от масивна сграда за която има съставен АОС 
№25/23.12.1999 г., находяща се в УПИ - VІІІ, в кв. 23 по плана на с. Скалица, при 
граници на имота: север – УПИ - ІХ 220; изток – УПИ - VІІ 219; юг - улица и 
запад - улица, за срок от 10/десет/ години. 

2. Учредява безвъзмездно право на ползване на Център за спешна 
медицинска помощ - Ямбол, за филиал в с. Скалица, върху движима вещ, 
санитарно МПС - линейка, Волга ГАЗ 31023, рег. № У6084 КК, като всички 
разходи по поддръжка, експлоатация и задължителни застраховки са за сметка на 
ползвателя. 
 

 

 

 

  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 
№ 192 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ОСМА от дневния ред 

 

 
ОТНОСНО: Предварително съгласие за трасета на линейни обекти. 

 

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 

 
 

РЕШИ: 
 
 

Дава предварително съгласие на „ДОРС ЕКСПРЕС” ЕООД, гр.Сливен, 
ЕИК - 119618816, за определяне трасе на „водопроводно отклонение” до ПИ № 
023017 по КВС на землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО, преминаващо през: 

ПИ № 000622 - полски път 
ПИ № 000020 - общински път – ІV клас, съгласно ПУП - Парцеларен план 

с дължина на трасето през общинските имоти 183,00 м.   
 

 

 
 

 

  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 
№ 193 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ДЕВЕТА от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на проекти за Подробни устройствени планове – 
планове за регулация и застрояване. 

 
 

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

  
 

РЕШИ: 
 
 

Одобрява проекти за Подробни устройствени планове - планове за 
регулация и застрояване: 
1.   Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен 
имот № 000702 в землището на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа” за 
Индустриална зона. 
2.   Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен 
имот с идентификатор 30096.500.1 /ПИ 031058 по КВС/ в землището на с. Завой, 
община „Тунджа” за Жилищно строителство. 
   

 

 
 

 

 
  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 
№ 194 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ДЕСЕТА 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 

 

РЕШИ: 
 

Одобрява проекти за Подробни устройствени планове - парцеларни 
планове за съоръжения на Техническата инфраструктура 
1.  Трасе на елпроводно отклонение от трафопост, разположен в поземлен имот 
№ 000107, през поземлени имоти №№ 000081, 000109, 000090, 000132 и 000131 до 
урегулиран поземлен имот І - 90 по КВС на землище с. Търнава. 
2. Трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод ф80 от 
водопроводната мрежа на с. Търнава, пресичащ проектен поземлен имот № 
000131 - полски път, продължаващ по полски път проектен имот № 000132 край 
новообразуваните урегулирани поземлени имоти УПИ ІV, V, VІ, VII, VIII до 
УПИ ІХ - 90 по КВС на землище с. Търнава. 

3.Трасе на ел.провод за захранване на УПИ XXVI, масив 86 от БКТП в ПИ 
086040 през ПИ 086025 по КВС на з-ще с.Калчево и елпроводно отклонение 20 
кV от СРС №1 до БКТП в ПИ 086040. 

 
 

 
 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 
№ 195 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ЕДИНАДЕСЕТ от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване формирането на паралелки с ученици под 
минималния брой и групи в полудневни детски градини с деца под минималния 
брой за учебната 2012 – 2013 г. в Община „Тунджа”. 

 
 

На основание чл. 2, ал. 8 и чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба № 7 от 
2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците 
и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Одобрява формирането на паралелки, по изключение за учебната 
2012/2013 година, при минимален брой на учениците, както следва: 

- когато броят на учениците в самостоятелна маломерна паралелка от I до 
VIII клас е не по-малко от 10; 

- когато броят на учениците в слята маломерна паралелка от два класа от 1 
до IV клас е не по-малко от 10 ученици; 

- когато броят на учениците в слята маломерна паралелка от два класа от V 
до VIII клас е не по-малко от 10 ученици. 

2. Одобрява, при недостатъчен брой деца в населено място да се формира 
само една полудневна група към детска градина с минимум 6 деца. 

3. Възлага на Кмета на община „Тунджа” да осигури допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни 
стандарти за издръжка на един ученик в училище както следва: 

- за самостоятелна паралелка с брой ученици под минималния - в размер на 
разликата между норматива за минимален брой ученици за съответната 
образователна степен по Наредба № 7/2000 г. и действителния брой на учениците 
в паралелката, умножена с не по-малко от 20% от размера на съответния единен 
разходен стандарт;  

- за слята паралелка с брой ученици под минималния - в размер на разликата между 
норматива за минимален брой ученици за съответната образователна степен по 



Наредба № 7/2000 г. и действителния брой на учениците в паралелката, умножена 
с не по-малко от 40%, от размера на съответния единен разходен стандарт. 

 

 

 

 

  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 
№ 196 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ДВАНАДЕСЕТ от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Изменение на Правилника на Общински съвет „Тунджа”. 
 
 
На основание чл.21, ал.З от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

§1. В Правилника на Общински съвет „Тунджа” се правят следните 
изменения: 

1.Алинея 1 на чл.18 приема следната редакция: 
„Чл.18, (1) - Определя основна месечна заплата на Председателя на общинския 
съвет в размер деветдесет на сто от възнаграждението на кмета на общината и 
допълнително възнаграждение за всяка година признат трудов стаж по чл.351  от 
Кодекса на труда, в размер едно на сто от основната месечна заплата.” 

2. Алинея 2 на чл.23 приема следната редакция: 
„Чл.23, (2) - Възнаграждението на общинския съветник за един месец е в размер на 
тридесет на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация 
за последния месец от предходното тримесечие.” 
 

 
 
 

 
  Общ брой съветници: 21 
                    Присъствали: 17 
                    Гласували: „За” – 16; „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 
№ 197 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ТРИНАДЕСЕТ от дневния ред 

 

 
ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания.. 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 9 от УКАЗ ЗА ОПРОЩАВАНЕ 

НА НЕСЪБИРАЕМИ ДЪЛГОВЕ КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ 

РЕШИ: 
 

Изразява становище да не бъде опростено задължението на ГЕОРГИ 
ИВАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 5908019180, с постоянен адрес: с. Тенево, ул. 
„Стефан Караджа" № 17, община Тунджа, обл. Ямбол, с Наказателно 
постановление № 47-0000134/27.05.2011 г. на началника на ОО „КД - ДАИ", гр. 
Ямбол, със следните мотиви: 

- две съдебни инстанции оставят в сила Наказателното постановление 
(Административен съд и Районен съд); 

- от приложената документация в преписката се установи, че лицето 
притежава движимо и недвижимо имущество, което не предполага неговата 
неплатежоспособност; 
           - относно приложеното от молителя телково решение на лицето ГАЛЯ 
ВАСИЛЕВА ИВАНОВА за психично заболяване е направена справка от 
общинска администрация, от която е видно, че Галя Иванова — майка на Антония 
Георгиева Сотирова, е регистрирана на постоянен адрес, различен от този на 
длъжника и няма сключен граждански брак с него. 

 
  Общ брой съветници: 21 
                    Присъствали: 17 
                    Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържали се” –  3. 

        
 
              
       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 

№ 198 
от Протокол  №14/27.07.2012 година 

по точка ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 
 

ОТНОСНО: Отчет   на   председателя   на   ОбС   „Тунджа”   за   работа   
на общинския съвет през периода м. ноември 2011 г. — м. юли 2012 г. 
 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  
 
 
 

РЕШИ: 
 
 
 
 Приема отчета на председателя на ОбС „Тунджа” за работата на общинския 
съвет през периода м. ноември 2011 г. - м. юли 2012 г. 

 
 
 
 
                    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 
№ 199 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ПЕТНАДЕСЕТ от дневния ред 

 

 
ОТНОСНО: Извършване на застраховка „Имущество” за недвижими 

имоти - частна собственост. 
 
 
На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 

1, т. 8   от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  
 
 

РЕШИ: 
 
 

 Да се извърши застраховка „Имущество” на всички застроени имоти - 
частна общинска собственост на Община „Тунджа”, посочени в опис 
Приложение №1. 

 

 

 

 

 

 
  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 

№ 200 
от Протокол  №14/27.07.2012 година 

по точка ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на община „Тунджа” за издаване 
на Запис на Заповед в полза на МОСВ, във връзка с изпълнение на проект 
„Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от директивата 
за местообитания на ЕС на територията на община „Тунджа”. 

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

 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Упълномощава кмета на общината да издаде Запис на Заповед без протест и 
без разноски, платим на предявяване, за сумата 196 610,61 лв. като обезпечение на 
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова     
помощ 5103020-С-008 в полза на Министерството на околната среда и водите, във 
връзка с изпълнение на проект № 5103020-13-656 „Изграждане на биокоридори и 
възстановяване на местообитания от директивата за местообитания на ЕС на 
територията 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 
№ 201 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка СЕДЕМНАДЕСЕТ от дневния ред 

 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие Сдружение с нестопанска цел „Дружество за 

приятелство с народите от Русия и ОНД”, Община „Тунджа”, с. Веселиново да 
кандидатства с проектно предложение „Изграждане на посетителски център в 
Кабиле - Скално светилище обсерватория на Акропола - „Зайчи връх”, с 
експозиция „Култът към слънцето във философията на траките и в древните 
общества” по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), залегнала в Стратегията за 
местно развитие на Сдружение с нестопанска цел МИГ - „Тунджа” 2011-2015 г. 
 
 

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

РЕШИ: 
 

Дейностите по Проектно предложение „Изграждане на посетителски 
център в Кабиле - Скално светилище обсерватория на Акропола - „Зайчи връх”, с 
експозиция „Култът към слънцето във философията на траките и в древните 
общества” на Сдружение „Дружество за приятелство с народите от Русия и ОНД”, 
с. Веселиново отговарят на целите и приоритетите на Програмата за развитие на 
туризма (2012-2013) и на Общинския план за развитие на община „Тунджа” по: 
Приоритет  2:   Подобряване  условията  на  живот  чрез  изграждане  и 
подържане на елементите на социалната и техническата инфраструктура.  
Цел 2: Подобряване на състоянието на социалната инфраструктура.  
Мярка 2: Осъвременяване на спортната база, места за отдих и туризъм. 
 

 
  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 
№ 202 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ОСЕМНАДЕСЕТ от дневния ред 

 
 
 

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

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост и чл. 24, ал. З от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
Да се предостави за срок от 10/десет/години безвъзмездно право на    

ползване на СДРУЖЕНИЕ „ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ 
НА РУСИЯ И ОНД”, с.Веселиново, с ЕИК по Булстат - 176222481, върху следния 
общински недвижим имот: 

- помещение с площ от 38 кв.м, разположено в южната страна от масивна 
сграда - старо училище, застроена на площ от 352 кв.м, находяща се в УПИ ХІ-
143, в кв. 19 по плана на с. Кабиле, обл. Ямбол, при граници на УПИ: север - 
улица; изток - УПИ І-142, 144; УПИ X -144; юг - улица и запад - улица. 
 

 
 
 
 

  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 
№ 203 

от Протокол  №14/27.07.2012 година 
по точка ДЕВЕТНАДЕСЕТ 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 
 
 

РЕШИ: 
 
 

Отпуска еднократно парично подпомагане на следните лица в размер на: 

 

1. Росица Господинова Иванова, с. Кукорево – 100 лв. 
2. Веселинка Янкова Кошничарова, с. Кукорево – 100 лв. 
3. Стоян Илиев Неделчев, с. Победа – 50 лв. 
4. Антоанета Стоянова Ташева, с. Ботево –80 лв. 
5. Желяза Канева Стоянова, с.Калчево – 150 лв. 
6. Митка Иванова Дойчева, с. Крумово – 100 лв. 
7. Минка Миткова Кирилова, с. Робово – 100 лв. 
8. Ганка Димитрова Петрова, с. Чарган – 40 лв.  
9. Анка Илиева Тодорова, с. Завой – 40 лв. 
10. Кольо Георгиев Стефанов, с. Веселиново – 50 лв. 
11. Донка Андонова Ангелова, с. Веселиново –50 лв. 
12. Василка Андонова Ангелова, с. Веселиново –50 лв. 
13. Сузана Иванова Стефанова, с. Веселиново –50 лв. 
14. Николай Стоянов Саботинов, с. Веселиново – 40 лв. 
15. Радостина Борисова Янкова, с. Козарево – 50 лв. 
16. Стоян Митев Димитров, с. Роза –  40 лв. 
17. Елена Енчева Иванова, с. Хаджидимитрово – 50 лв. 
18. Славка Господинова Стоянова, с. Хаджидимитрово – 40 лв. 
19. Недялко Николаев Колев, с. Хаджидимитрово – 40 лв. 
20. Атанаска Илиева Илиева, с. Хаджидимитрово – 40 лв. 



21. Васил Георгиев Стефанов, с. Ботево – 70 лв. 
22. Паруша Димова Танева, с. Завой – 40 лв. 
23. Николинка Костова Атанасова, с. Завой – 50 лв. 
24. Илчо Йорданов Илчев, с. Козарево –  150 лв. 
25. Султанка Стоянова Георгиева, с. Чарган – 50 лв. 

 
 
 
 
 

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

             
        

        
       ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОбС „ТУНДЖА”: 

                 /КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/ 
 

 
 
 
 


