
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

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 
№ 204 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ПЪРВА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината по 
извънбюджетна сметка по ДБФП BG161PO001/1.4-06/2010/028 Предотвратяване на 
наводненията на селата Кукорево и Окоп, 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 20 000 лв. под 

формата на вътрешен безлихвен заем от бюджетната сметка на общината за 
финансиране на текущи разходи, по извънбюджетната сметка на проект 
„Предотвратяване на наводненията на селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа” ДБФП 
ВG161РО001/1.4-06/2010/028. 

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: 20 
                    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 
№ 205 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ВТОРА от дневния ред 

 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

Изменя и допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2012 год., както следва: 
 
В РАЗДЕЛ Ш. ИМОТИ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, 
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ И ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА 
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА 
 
В т. 1. Имоти за отдаване под наем се добавя: 
  
а/ помещения, дворни места и др. 
 

№ по 
ред 

Населено 
място 

Землище 

Вид на имота Кв. УПИ/ 
ПИ 

идентификатор 

Площ 
/кв.м/ 

54. Г.Инзово Помещение от търговска 
сграда 

38        УПИ VIII 398 28,00 

55. Калчево Помещение от 2МС-кметство 18 УПИ IV 12,00 

56. Роза Помещение от МС-
автоспирка 

56 УПИ І 19,00 

57. Победа Помещение от 2МС-кметство 36 УПИ I 382 12,00 

 
 
 
 
 



 
В т.2. Имоти за продажба да отпадне: 
 

№ по 
ред 

Населено 
място 

Вид на имота Кв./ Масив УПИ/ПИ ЗП 
УПИ/ПИ 

/кв.м./ 

126. Роза МС-автоспирка 56 I 19,00 

 
В т.2.Имоти за продажба се добавя: 
 

№ 
по 
ред 

Населено 
място 

Вид на имота Кв./ 
Масив 

УПИ/ПИ ЗП 
УПИ/ПИ 

/кв.м./ 

134. Кукорево  МС-стара ЦДГ Кв. 24 УПИ І ЗП-230 
терен-1110 

 

 
 
 

  Общ брой съветници: 20 
                    Присъствали: 18 
                    Гласували: „За” – 12; „Против” – 5; „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 
№ 206 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ТРЕТА 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 
 

РЕШИ: 
 

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 част 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 

Местонахож 
дение 

Площ 
/кв.м/ 

Вид дейност НТЦ 
лв/мес 

без 
ДДС 

Депо 
зит 

/лв./ 

1. Калчево Помещение от 
МС-кметство 

УПИ ІV, 
кв.18 

12,00 Офис 15,00 30,00 

2. Победа Помещение от 
МС-кметство 

УПИ І 382, 
кв.36 

12,00 Ветеринар на 
дейност 

12,00 24,00 

3. Роза Помещение от 
МС-автоспирка 

УПИ І, 
кв.56 

19,00 Търговска 
дейност 

30,00 60,00 

 
Със спечелилия търга да се сключат договори за наем, при заплащане на 100% от 

месечната наемна цена до 25 число на текущия месец. 

 
  Общ брой съветници: 20 
                    Присъствали: 18 
                    Гласували: „За” – 12; „Против” – 5; „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 
№ 207 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред 

 

 

 

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – общинска 

собственост. 
 
 
 

На основание чл. 52, ал. 1, т. З „б” от Закона за водите, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
Да се издаде от кмета на Община „Тунджа” на „ФИШЕРИ 2009” ООД, ЕИК-

200626643, с. Ряхово, област Русе разрешително за ползване на воден обект, язовир -
общинска собственост с обща площ от 711,4 дка, представляващ ПИ № 000051, с площ 
от 402,829 дка по КВС на землището на с. Болярско и ПИ № 000029, с площ от 308,571 
дка по КВС на землището на с. Роза, Община „Тунджа”, във връзка с реализация 
рибовъдна дейност по Договор № 2000 от 01.03.2012 год. с Община „Тунджа” за 
отдаване под наем на язовир - общинска собственост. 

 
 

 
 
 

  Общ брой съветници: 20 
                    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 
№ 208 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ПЕТА от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – общинска 

собственост. 
 
 
На основание чл. 52, ал. 1, т. З „б” от Закона за водите, ОБЩИНСКИЯТ 

СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

Да се издаде от кмета на Община „Тунджа” разрешително за ползване на воден 
обект, язовир - общинска собственост, с обща площ от 976,6 дка, представляващ ПИ № 
000037, с площ от 315,3 дка по КВС на землището на с. Овчи кладенец, ПИ № 000004, с 
площ от 328,3 дка и ПИ № 000042, с площ от 333,0 дка по КВС на землището на с. 
Скалица, на Община „Тунджа”, във връзка с реализация проект „Изграждане на 
биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива на ЕС на територията на 
Община „Тунджа”, в изпълнение на Договор № 5103020-С-008/17.01.2012 год. за 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. 

 
 

  
 
  Общ брой съветници: 20 
                    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 
№ 209 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ШЕСТА от дневния ред 

 

 

 

ОТНОСНО: Определяне цената на дървата за огрев, продавани на местното 
население от Общински горски територии, собственост на община „Тунджа”. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 111, ал. 2, т. 2, чл. 114, 
ал. 1 от Закона за горите и чл. 5, ал. 3, чл. 46, т. 2, чл. 66, ал. 2, т. 3 и чл. 71, ал. 1, т. 4, ал. 
4, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

Утвърждава ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад за огрев за 
населението в Община „Тунджа”, както следва : 

- за иглолистни - 22.80 лв. за пространствен кубически метър с ДДС; 
- за широколистни /меки/ - 22.80 лв. за пространствен кубически метър с ДДС; 
- за широколистни /твърди/ - 30.00 лв. за пространствен кубически метър с ДДС; 
- за вършина - 1.20 лв. за пространствен кубически метър с ДДС. 
 
 

  Общ брой съветници: 20 
                    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 
№ 210 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка СЕДМА от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Общия устройствен план. 

 
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.9 от Закона за устройство на 

територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 

РЕШИ: 
 
 

Допуска да се изработи проект за изменение на Общия устройствен план в 
следния обхват: 

- поземлен имот № 013065 по КВС на землище с. Тенево в   местността 
„Кабалма”, с площ 0.971 дка. 

- поземлен имот № 000229 по КВС на землище с. Ботево в местността „Кол дере”, 
с площ 0.900 дка. 

 
 
 
 

  Общ брой съветници: 20 
                    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 
№ 211 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ОСМА 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 ел. провод 20 кV до поземлен имот № 020043, през поземлени имоти 
№№ 020054 и 000338 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово. 

2. Трасе на водопровод до поземлен имот № 020043, през поземлени имоти №№ 
000339 и 000338 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово. 

3. Трасе на канализационен клон от поземлен имот № 020043 до дере поземлен 
имот № 000030, през поземлен имот №000645 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово. 

4. Трасе на ел.провод 20 кV до поземлен имот № 020048, през поземлен имот № 
020049 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово. 

5. Трасе на водопровод до поземлен имот № 020048, през поземлен имот № 
000118, АМ „Тракия” на км 276+241.4 и поземлен имот № 000085 по КВС на землище с. 
Хаджи Димитрово. 

б. Трасе на канализационен клон от поземлен имот № 020048 до отводнителен 
канал поземлен имот № 000054, през поземлен имот № 000118 по КВС на землище с. 
Хаджи Димитрово. 

 
 

 

  Общ брой съветници: 20 
                    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 
№ 212 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ДЕВЕТА от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7602 Граница с ОПУ 
Хасково – Г. манастир – Крумово – Инзово – Роза 1. участък „Граница ОПУ Хасково – 
Г. манастир” от км 8+600 до км 13+600 и 2. участък „Г.манастир – р-н Миладиновци” от 

км 14+300 до км 23+915 Област Ямбол”. 
 
 

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

  
 

РЕШИ: 
 
 

За период от 5 години след приключване на изпълнението на финансираните по 
Оперативна програма „Регионално развитие” дейности за обект: „Рехабилитация и 
реконструкция на път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково-Г.манастир-Крумово-Инзово-
Роза  

1. участък „Граница ОПУ Хасково-Г. манастир” от км 8+600 до км 13+600  
2. участък „Г. манастир - р-н Миладиновци” от км 14+300 до км 23+915 Област 

Ямбол, няма да се инициират, предвиждат и изпълняват дейности, свързани с 
подземната инфраструктура под тях. 

 
 

 

 
  Общ брой съветници: 20 
                    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 
№ 213 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ДЕСЕТА от дневния ред 

 

 

 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
„Тунджа”. 

 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 
 

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община „Тунджа”, както следва: 
§1.В приложение №7 към чл. 38 се създава нова: 

„т. 77. Комплектовка на документи по чл. 64 а от Закона за енергетиката - 1 брой 
комплект - 40 лв. - 7 дни”. 

 

 

 
 Общ брой съветници: 20 

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 

№ 214 
от Протокол  №15/30.08.2012 година 

по точка ЕДИНАДЕСЕТ от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Откриване на Център за обществена подкрепа в с. Веселиново. 
 
На основание чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36 в, ал. 3, 

т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и чл. 21, ал. 1, т. 23 

от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да се разкрие Център за обществена подкрепа в с. Веселиново 
като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2013 г. 

2. Ресурсното осигуряване на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” 
да се извърши по натурални и стойностни показатели за делегирани от държавата 
дейности, в съответствие със стандартите, определяни ежегодно с Решение на 
Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва: 

• Капацитет - 30 ползватели - деца и младежи в риск и техните семейства; 
бременни жени и майки в риск да изоставят децата си; деца с девиантно поведение; деца, 
жертва на насилие; кандидати за приемни семейства и утвърдени приемни семейства; 
кандидат - осиновители и осиновители в следосиновителния период; деца и семейства 
от общността. 

•  Персонал - 6 щатни длъжности. 
• Стандарт за издръжка - съгласно натурални и стойностни показатели за 

делегирани от държавата дейности, в съответствие със стандартите, ежегодно 
утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за Държавния бюджет за 2012 
г. в размер на 2 566 лв. 

3. Упълномощава кмета на Община „Тунджа” да извърши всички последващи 
действия за изпълнение на т. 2 от настоящото решение. 
 

 

 

  Общ брой съветници: 20 
                    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 
№ 215 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ДВАНАДЕСЕТ от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на Дневен център за стари хора в с. Скалица. 
 
 
На основание чл. 18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36 в, ал. 3, т. 

1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да се разкрие Дневен център за стари хора като делегирана от 
държавата дейност в с. Скалица, община „Тунджа” , считано от 01.01.2013 г. 

2. Ресурсното осигуряване на социалната услуга „Дневен център за стари хора” да 
се извърши по натурални и стойностни показатели за делегирана от държавата 
дейности, в съответствие със стандартите, определяни ежегодно с Решение на 
Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва: 

2.1. Капацитет на услугата - 30 ползватели - възрастни хора; 
2.2. Персонал - 3 щатни длъжности; 
2.3. Стандарт за издръжка - съгласно натурални и стойностни показатели за 

делегирани от държавата дейности, в съответствие със стандартите, ежегодно 
утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за Държавния бюджет за 2012 
г. в размер на 1 376 лв; 

3. Упълномощава кмета на Община „Тунджа” да извърши  всички  последващи 
действия за изпълнение на т. 2 от настоящото решение. 
 

 
 

 
  Общ брой съветници: 20 
                    Присъствали: 17 
                    Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

       
             

  
       ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОбС „ТУНДЖА”: 

                 /КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/ 
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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 
№ 216 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ТРИНАДЕСЕТ от дневния ред 

 

 
ОТНОСНО: Определяне на броя на групите и на децата в детските градини на 

територията на Община „Тунджа”. Определяне на конкретния размер на средната 
посещаемост в групите в детските градини и утвърждаване на числеността на персонала 
в детските градини и в Общински център за изкуства и извънучилищни дейности 
„Тунджа”, с. Кабиле за учебната 2012-2013 г. 

 
 
На основание чл. 2, ал.1, ал.2 и ал.6 и чл.2 а, ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на 

МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и групите па училищата, детските градини и обслужващите звена и на 
основание чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 3/18.02.2008 г. на МОН за нормите за 
преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на 

народната просвета, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

1. Определя броя на групите в детските градини и броя на децата в тях, съгласно 
Приложение № 1, неразделна част от това Решение. 

2. Определя конкретен размер на средна месечна посещаемост в групите от 12 
деца в група, считано от 15.09.2012 г. 

3. Утвърждава обща щатна численост на персонала в общинските детски градини 
- 95 щ. бр., от които - 94 - държавна дейност и 1 щ. бр, - местна дейност, съгласно 
Приложение № 1, неразделна част от това Решение. 

4. Утвърждава обща щатна численост на персонала в общинското обслужващо 
звено -Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с. Кабиле -2,5 
щ.бр. 

5. Кметът  на  общината  следва да извърши   необходимите  разчети   в  рамките  
на утвърдените с бюджета за 2012г. средства за дейността.  

 
Справка за броя на групите и броя на децата в групите, числеността на 

персонала в детските градини на територията на община „Тунджа” през учебната 
2012 г. - 2013 г. 

         персонал в детската градина 

№ 
по 
ред 

Детска градина Населено място, 
община „Тунджа” 

Общ 
бр. групи 

Общ брой 
деца в 

ДГ 

в т.ч деца 
до Зг. 

в т.ч 
деца 

на 3-4 
г. 

в т.ч 
деца 

на 5 г. 

в т.ч 
деца 

на 6 г. 

общ бр. 
персонал 

в т.ч.  
педагог. 

в т.ч. 
не- 

педагог. 

1 ЦДГ „Атанас 
Христов” 

с.Безмер 1 21 0 10 3 8 3,75 2 1,75 

2 ЦДГ „Слънце” с. Ботево 1 23 0 7 7 9 3,5 2 1,5 
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3 ЦДГ” Радост” с. Бояджик 2 26 0 18 8 0 7 4 3 

4 ОДЗ „Дечка 
Сюлемезова” 

с. Веселиново 3 66 0 44 22 0 13 6,5 6,5 

  ясла 1 16 16 0 0 0 0 0 0 

5 ЦДГ „Детелина” с. Генерал Инзово  1 20 0 16 3 1 4 2 2 

6 ЦДГ „Пролет” с. Дражево 1 23 0 13 6 4 4 2 2 
7 ЦДГ „Изворче” с. Кабиле 1 24 0 13 8 3 3,75 2 1,75 

8 ЦДГ „Мики Маус” с. Козарево 1 14 0 13 0 1 3,5 2 1,5 

9 ЦДГ „Люляче” с. Крумово 1 24 0 11 8 5 3,5 2 1,5 

10 ОДЗ „Щурче” с. Кукорево 2 50 0 28 11 11 9 4 5 

  ясла 1 16 16 0 0 0 0 0 0 

11 ЦДГ „Звънче” с. Маломир 1 13 0 8 4 1 4 2 2 

12 ЦДГ „Усмивка” с. Окоп 1 17 0 9 5 3 3,75 2 1,75 

13 ЦДГ „Здравец” с. Победа 1 17 0 7 3 7 3,5 2 1,5 

14 ЦДГ „Роза” с. Роза 1 26 0 10 9 7 3,75 2 1,75 

15 ЦДГ „Звездица” с. Скалица 1 24 0 10 9 5 4 2 2 

 полудневна група с. Генерал Тошево 1 11 0 5 3 3 1 0 0 

16 ЦДГ „Кольо Тенев” с. Тенево 2 48 0 20 13 15 8 4 4 

17 ЦДГ „В. 
Терешкова” 

с. Ханово 1 14 0 5 4 5 3,5 2 1,5 

18 ЦДГ „Иглика” с. Чарган 1 20 0 9 3 8 3,5 2 1,5 

 Отдел „Образование -ПП”       0 0 6 

 ОБЩО ЗА 
ОБЩИНАТА: 

 26 513 32 256 129 96 95 46,5 48,5 

 

 

 
  Общ брой съветници: 20 
                    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 
№ 217 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разрешаване формирането на самостоятелни или слети паралелки 

с по-малко от минималния брой ученици и осигуряване на допълнителни средства от 

общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките. 
 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1 т. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за народната 
просвета и чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. З и ал. 2 и чл. 11 а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7 от 29 
декември 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, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  
 

РЕШИ: 
 

 I. Допуска за учебната 2012/2013 година формирането на 32 самостоятелни 
паралелки с не по-малко от 10 ученици в клас, както следва: 

ОУ „Христо Ботев” , с. Ботево: 1 паралелка ; 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик - 5 паралелки; 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дражево - 6 паралелки; 
НУ „Васил Левски”, с. Завой   - 3 паралелки; 
ОУ „Св. Климент Охридски", с. Крумово - 1 паралелка; 
ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево - 8 паралелки; 
ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза - 2 паралелки; 
ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица - 6 паралелки; 
 
II.   Допуска за учебната 2012/2013 година формирането на 5 слети паралелки с не 

по-малко от 10 ученици от два класа, както следва: 
ОУ „Христо Ботев”, с. Ботево - 3 паралелки; 
НУ „Св. Климент Охридски”, с. Крумово - 1 паралелка; 
ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза - 1 паралелка. 
 
III. Допуска за учебната 2012/2013 година формирането на 2 самостоятелни 

паралелки с по-малко от 10 ученици в клас, както следва: 
НУ „Св. Климент Охридски”, с. Крумово - 1 паралелка с 9 ученици в I клас;  
ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза - 1 паралелка с 9 ученици в IV клас. 
 
IV. Минималният размер на допълнителните средства за обезпечаване на учебния 

процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, 
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следва да бъдат изчислени по реда на чл. 11, ал. 2 - 6 от Наредба № 7/ 29.12.2000 г., 
считано от 15.09.2012 г.  

 

 
 
 
 
                    Общ брой съветници: 20 
                    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 

№ 218 
от Протокол  №15/30.08.2012 година 

по точка ПЕТНАДЕСЕТ 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, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  
 
 

РЕШИ: 
 
 

 Да се извърши продажба чрез публичен търг на следните общински 
недвижими имоти: 
- 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 630,00 лв., 
депозит 63,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ 
ПИ № 032010, с площ от 0,604 дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници 
на имота: ПИ № № 000126; 032009; 032011 и 000292, с начална тръжна цена 610,00 лв., 
депозит 61,00 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 000139 и 000292, с начална тръжна цена 
520,00 лв., депозит 52,00 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; 032023 и 032031, с начална тръжна цена 540,00 лв., 
депозит 54,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ 
ПИ № 032026, с площ от 0,456 дка, 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 48,00 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 
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на имота: ПИ № 000086, с начална тръжна цена 590,00 лв., депозит 59,00 лв. и такса за 
участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ 
ПИ № 032050, с площ от 0,530 дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници 
на имота: ПИ № № 000131; 032049; 032051 и 000332, с начална тръжна цена 540,00 лв., 
депозит 54,00 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 и 000332, с начална тръжна цена 530,00 лв., 
депозит 53,00 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 
110,00 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; 032117; 032085; 032084 и 032083, с начална 
тръжна цена 780,00 лв., депозит 78,00лв. 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 600,00 лв., 
депозит 60,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ 
ПИ № 032104, с площ от 0,529 дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници 
на имота: ПИ № № 000093; 032103; 032105 и 032124 и 032123, с начална тръжна цена 
580,00 лв., депозит 58,00 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 № № 000093; 032110; 032113 и 032131 и 032112, 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 № № 000130; 032135; 000083 и 032137, с начална тръжна цена 820,00 лв., 
депозит 82,00 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 № № 000130; 032143; 000083 и 032141, 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 № 032179, с площ от 0,585 дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници 
на имота: ПИ № № 000100; 032178; 000099 и 032180, 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 №№ 000100; 032180; 000099 и 032182, с начална тръжна цена 680,00лв, 
депозит 68,00 лв. и такса за участие 30 лв.; 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ 
ПИ № 032196, с площ от 0,522дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници 



на имота: ПИ №№000100; 032195; 000099 и 032197, с начална тръжна цена 550,00 лв., 
депозит 55,00 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 №№ 000100; 032202; 000099 и 032204, с начална тръжна цена 530,00 лв., 
депозит 53,00 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 №№ 000100; 032203; 000099 и 032205, с начална тръжна цена 550,00 лв., 
депозит 55,00 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 №№ 032221; 032222; 032220; 032218 и 032216, с начална тръжна цена 
460,00 лв., депозит 46,00 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 №№ 000100; 032216; 032219; 032222 и 032223, с начална тръжна цена 
430,00 лв., депозит 43,00 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 №№ 000100; 032221; 032224 и 032225, с начална тръжна цена 220,00 лв., 
депозит 22,00 лв. и такса за участие 30 лв. 
- земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ 
ПИ № 032225, с площ от 0,382 дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници 
на имота: ПИ №№ 000100; 032223; 032224; 032226 и 032227, с начална тръжна цена 
400,00 лв., депозит 40,00 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 №№ 000113; 032245; 000110 и 032247, с начална тръжна цена 560,00 лв., 
депозит 56,00 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 №№ 000113; 032246; 000110 и 032248, с начална тръжна цена 570,00 лв., 
депозит 57,00 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 №№ 000113; 032249; 000110 и 032251, с начална тръжна цена 790,00 лв., 
депозит 79,00 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 №№ 000110; 032250 и 032252,  с начална тръжна цена 770,00 лв., депозит 
77,00 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 №№ 000110; 032251 и 032253,  с начална тръжна цена 2200,00 лв., депозит 
220,00лв. и такса за участие 30лв.; 
- 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 и 000145, с начална тръжна цена 930,00 лв., депозит 
93,00лв. и такса за участие 30лв.; 
- 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 №№ 000100; 032192; 000099 и 032191, с начална тръжна цена 590,00 лв., 
депозит 59,00 лв. и такса за участие 30 лв. 

 

 

 

 

 

 
  Общ брой съветници: 20 
                    Присъствали: 17 
                    Гласували: „За” – 11; „Против” – 5; „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 

№ 219 
от Протокол  №15/30.08.2012 година 

по точка ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на трасе. 
 
 
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: 
 
 

Дава съгласие за определяне на трасе съгласно представен от Областен управител 
на област Ямбол ПУП - ПП за обект „Изграждане на предпазни съоръжения по левия 
бряг на р. Тунджа при с. Завой и почистване на коритото на реката в целия участък, 
граничещ с населеното място - с. Завой, община „Тунджа”, преминаващо през имоти 
общинска собственост, представляващи: 

- имот № 090034, НТП - пасище, мери, целият с площ 43,422 дка - публична 
общинска собственост; 

- имот № 031030, НТП - засолена орна земя, целият с площ 89,823 дка - частна 
общинска собственост. 

 

 
 
 

                    Общ брой съветници: 20 
                    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 
№ 220 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка СЕДЕМНАДЕСЕТ от дневния ред 

 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на пасище, мера - публична общинска 

собственост. 
 
 

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл.37 п, ал.1, от 
ЗСПЗЗ и чл. 47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  

 

 РЕШИ: 
 

Да се отдаде под наем за срок от 5/пет/ години имот, публична общинска 
собственост, представляващ пасище с храсти ПИ № 068016 в м. „Долен кайрак”, с. 
Крумово, целият с площ от 471,512 дка, IX /девета/ категория, при граници на имота: 
ПИ № № 068015, 000114, 000104, 000127, 068017, 000127, 068007, 068006, 068005, 068004, 
068003, 068008, 068002, 068014, 000115 и 000125, при начална тръжна цена 2360,00 лв. за 
година, депозит за участие в търга 236,00 лв. и такса за участие в търга 15,00 лв. 

 
С лицето спечелило търга се сключва договор за наем, като се задължава да 

поддържа имота в добро земеделско и екологично състояние. 
 

 
  Общ брой съветници: 20 
                    Присъствали: 17 
                    Гласували: „За” – 12; „Против” – няма; „Въздържали се” –  5. 

        
        
 
 
   
       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 
№ 221 

от Протокол  №15/30.08.2012 година 
по точка ОСЕМНАДЕСЕТ 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. Керанка Желязкова Ганева – с. Чарган - 50 лв. 
2. Стефан Демирев Митев – с. Дражево – 50 лв. 
3. Петранка Янкова Тодорова – с. Безмер – 100 лв. 
4. Марийка Димова Петрова – с. Видинци – 50 лв. 
5. Васила Атанасова Спасова -  с. Видинци – 50 лв. 
6. Марийка Георгиева Костова – с. Коневец – 50 лв. 
7. Димитринка Николова Николова – с. Каравелово  - 100 лв. 
8. Илия Ангелов Желязков – с. Хаджидимитрово – 50 лв. 
9. Анна Златева Георгиева – с. Хаджидимитрово – 50 лв. 
10. Димитър Томаев Георгиев – с. Хаджидимитрово – 50 лв. 
11. Марийка Маркова Младенова – с. Калчево – 100 лв. 
12. Радка Недева Златева – с. Ботево – 50 лв. 
13. Митко Иванов Иванов – с. Завой – 50 лв. 
14. Иван Илиев Димитров – с. Дражево – 40 лв. 
15. Георги Стоянов Николов – с. Ген. Инзово – 60 лв.  
16. Димитрина Великова Христова – с. Челник – 40 лв. 
17. Султана Димирева Гочева – с. Челник – 50 лв. 
18. Койка Стоянова Вълкова – с. Завой – 50 лв. 
19. Недялка Колева Димитрова – с. Завой – 50 лв. 
20. Мария Христова Тодорова – с. Завой – 30 лв.  
21. Златка Йорданова Иванова – с. Победа – 60 лв. 
22. Йордан Стоянов Йорданов – с. Безмер – 80 лв. 



23. Моника Манолова Дараданова – с. Кукорево – 80 лв. 
24. Анита Марианова Георгиева – с. Чарган – 60 лв. 
 

 

 
 

  Общ брой съветници: 20 
                    Присъствали: 17 
                    Гласували: „За” – 17„Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

             
        

       ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОбС „ТУНДЖА”: 

                 /КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/ 
 
 

 


