
 
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 

№ 261 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ПЪРВА от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Актуализация на капиталовите разходи по бюджета на 
община „Тунджа” за 2012 г. 
 

 

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

 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Одобрява вътрешни компенсирани промени между отделните обекти 
по списъка за капиталови разходи в рамките на утвърдените собствени средства 
в размер на 552 230 лв. и предложеното разпределение по Приложение №1. 

2. Задължава кмета на общината да извърши произтичащите от това 
корекции по списъка за капиталовите разходи и в съответствие с ЕБК по 
бюджета на общината, съгласно ЗДБРБ за 2012 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 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 262 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ВТОРА от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Приемане изменение на Наредба за условията, реда за 
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и поемане на 
общински дълг. 

 
На  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.9а от Закона за общинските  

бюджети,   ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 

РЕШИ: 
 
 
Изменя Наредбата за условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане 

на общинския бюджет и поемане на общински дълг, както следва: 
§ 1. В чл.43, ал.4 се изменя така: 

„ {4) Годишният отчет за изпълнение на бюджета и годишния отчет за 
състоянието на общинския дълг се разглежда и приема от ОбС по показателите, 
по които е бил приет.” 

 
 
 
 

         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 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 263 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ТРЕТА от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Ползване на дългосрочен банков кредит – овърдрафт за 

осигуряване на оборотни средства по проекти и упълномощаване кмета на 
общината за издаване Запис на Заповед по обезпечаване на кредита. 

 
 
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.24, т.2 и чл.40 от Закона за 

общинските бюджети, чл.13 и чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.46, ал.1 
от Наредбата за условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет и поемане на общински дълг, и след проведено обществено 
обсъждане, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Дава съгласие Община „Тунджа” да ползва дългосрочен банков кредит 
- овърдрафт за осигуряване на оборотни средства по проекти. 

2. Определя финансовите параметри на общинския дълг, по които да се 
проведе процедурата за избор на финансова институция, както следва: 
- максимален размер на дълга - 350 000 лв.; 
- валута на дълга - български лева; 
- вид на дълга - дългосрочен банков кредит - овърдрафт, поет с договор за     
общински заем; 
- срок за усвояване и погасяване на дълга - до 30 месеца от подписване на 
договора за кредит; 
- начин на обезпечаване на дълга - залог на бъдещи вземания от договорите за 
безвъзмездна финансова помощ на проектите, бъдещи собствени приходи по 
чл.6, ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети и общата изравнителна 
субсидия по чл.34, ал.1, т.З от Закона за общинските бюджети, за периода до 
окончателното погасяване на дълга; 
- условия на погасяване на дълга - с възстановените суми по договорите за 
безвъзмездна финансова помощ на проектите и собствени приходи на 
общината; 
-  максимален лихвен процент на дълга - в размер до 6% годишно, с фиксирана 
месечна лихва за периода, в който се ползва кредита; 



- максимална такса за управление на кредита - до 0,5% от размера на дълга, без 
други такси и разноски; 
- начин на усвояване на кредита - на траншове, след подаване на заявка до 
кредитора;  
- наказателна надбавка за просрочие - до 2% годишно, върху сумата в 
просрочие и за времето на просрочие; 
- възможност за предсрочно погасяване - без наказателни санкции и 
предизвестие от страна на кредитополучателя. 

3. Възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на 
финансова институция, която да осигури необходимото финансиране при 
спазване на разпоредбите на Закона за общинския дълг и Закона за 
обществените поръчки. 

4. Упълномощава кмета на общината да подпише договора за кредит и 
всички необходими документи, свързани с кредитната сделка. 

5. Упълномощава кмета на общината да издаде Запис на Заповед по 
образец, без протест и без разноски, в полза на банката - кредитор за сумата от 
370 000 лв. /триста и седемдесет хиляди лева/ като обезпечение на кредит 
овърдрафт. 

 
 
 
 

         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 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 264 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 
по точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на финансови средства под формата на 

безлихвен заем от бюджета на общината за извършване на междинно плащане 
по проект „Празници „Тунджа” – традиции и иновации”. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА и чл.53 от Наредбата за 

условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и 
поемане на общински дълг, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на финансови средства общо в размер до 
150 000 лв. /сто и петдесет хиляди лева/ под формата на вътрешен безлихвен 
заем от бюджетната сметка на общината за финансиране текущи разходи по 
извънбюджетната сметка на проект „Празници „Тунджа” - традиции и 
иновации”, по договор ВG161РО001/1.1-10/2010/013. 

2. Задължава кмета на общината да отрази предоставения безлихвен заем 
по приходната и разходната част на извънбюджетната сметка, съобразно 
единната бюджетна класификация. 

3. Средствата за извършените разходи по т.1 да бъдат възстановени по 
бюджетната сметка на общината, от получените с окончателното плащане 
средства за финансиране на проекта. 

 
 

         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 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 265 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ПЕТА от дневния ред 
 
 
 
ОТНОСНО: Допълнение на Годишна 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,  

 
РЕШИ: 

 
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

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.2.Имоти за продажба се добавя:           
                         . 

№ по 
ред 

Населено 
място 

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

/кв.м./ 

135. Робово Дворно място 24 III 55 1 455 

136. Робово Дворно място 24 V 55 1 415 

137. Кабиле Сметище 0 164 26 234 

138. Кабиле Ливада  10 059 187 467 

 
 

         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 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 266 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ШЕСТА от дневния ред 
 
 
 
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имоти – 

общинска собственост. 
 
 
На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.6, т.1 от ЗОС, чл.25, 

ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.43, ал.1 от ЗДС, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 

РЕШИ: 
 
 

Учредява на Областен управител на област Ямбол безвъзмездно право на 
строеж за обект „Изграждане на предпазни съоръжения на 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”, съгласно ПУП -
Парцеларен план, върху части от недвижими имоти - общинска собственост, 
както следва: 

- 2086,12 кв.м от ПИ №090034 с НТП - пасище, мера, целият с площ от 
43,422 дка - публична общинска собственост, по КВС на землището на с. Завой 
и 

- 1705,01 кв.м от ПИ №031030 с НТП - засолена нива, целият с площ от 
89,823 дка, по КВС на землището на с. Завой. 

 
 
 

         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 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 267 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка СЕДМА от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за определяне трасе на 

линеен обект. 
 
 
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 ЕТ „ЗЛАТИНОЕКС”, гр.Сливен, ЕИК-
119029515, за определяне трасе на външен водопровод до УПИ I 190011 в 
землището на с. ГЪЛЪБИНЦИ, отредено за производствена и складова 
дейност, преминаващо през: 

ПИ № 000042 - жилищна територия; 
ПИ № 000020 - полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина 

на трасето през общинските имоти 223,40 м и площ на сервитут 156,38 кв.м. 
 
 
 
 

         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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 268 

от Протокол  №18/30.11.2012 година 
по точка ОСМА от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижими имоти. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 
 
Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 

общински имоти, представляващи: 
- 1415/1490 ид.ч. от УПИ V - 55 в кв. 24 по плана на с. Робово, обл. 

Ямбол, съставляващ дворно място, цялото с площ от 1490 кв.м, при граници на 
УПИ: север - улица; изток - УПИ ІV - 54; юг - улица и запад - УПИ III - 55, с 
начална тръжна цена 2 950 лв., без ДДС, депозит 295 лв., такса 30 лв; 

- УПИ ІІІ - 55, в кв.24 по плана на с. Робово, обл. Ямбол, съставляващ 
дворно място, цялото с площ от 1 455 кв.м, при граници на имота: север - улица; 
изток - УПИ V - 55; юг - улица и запад - УПИ ІІ - 60, с начална тръжна цена 
2 840 лв., без ДДС, депозит 284 лв., такса 30 лв; 

- ПИ №010059 с начин на трайно ползване - ливада, целия с площ от 
187,467 дка, находящ се в местността „Бозалъка” по КВС на землището на с. 
Кабиле, обл. Ямбол, при граници на имота: ПИ №010074; ПИ №000565; ПИ 
№036009; ПИ №010056; ПИ №010001; ПИ №010002; ПИ №010003; ПИ 
№010004; ПИ №010005; ПИ №010006; ПИ №010071; ПИ №010031, ПИ 
№010032; ПИ №000260; ПИ №000163; ПИ №000159, с начална тръжна цена 1 
930 765 лв., без ДДС, депозит 193 076 лв., такса 30 лв.; 

- ПИ №000164 с начин на трайно ползване - сметище, целия с площ от 
26.234 дка, находящ се в местността „Бозалъка”, по КВС на землището на с. 
Кабиле, обл. Ямбол, при граници на имота: ПИ №000164; ПИ №000431; ПИ 
№000124; ПИ №000163; ПИ №011065; ПИ №011033, с начална тръжна цена 
270 263 лв., без ДДС, депозит 27 026 лв., такса 30 лв. 
         
         Общ брой съветници: 21 
         Присъствали: 20 

Гласували: „За” – 14; „Против” – 6; „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 

№ 269 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ДЕВЕТА от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от имот – 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 части от имоти - публична общинска 
собственост на територията на Община „Тунджа”, за срок от 10 /десет/ години, 
както следва: 

 

№ Населено 
място 

Описание на 
имота по АОС 

Местона- 
хождение 

Площ 
/кв.м/ 

НТЦ 
лв./мес. 

без 
ДДС 

Депозит 
/лева/ 

 
1. 

 
Безмер 

3 броя помещения 
обособена част от 
втори етаж на МС 

 
кв. 22, 

УПИ ХІV 

 
47,00 

 
190,00 

 
380,00 

 
 
 

         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 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 270 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ДЕСЕТА от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост. 
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за 

общинска собственост, чл.19, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
 

Да се извърши делба между община „Тунджа”, гр. Ямбол и „ДЯНКОВИ 
АСД”ООД, с. Болярско, обл. Ямбол, с ЕИК - 201056210 на съсобствен 
недвижим имот, представляващ дворно място, цялото с площ от 2 085 кв.м, 
съставляващо УПИ I - 265, в кв. 37 по плана на с. Болярско, обл. Ямбол, при 
граници на УПИ: север - улица; изток - УПИ ІІ - 266; юг - УПИ ХІІІ - 264 и 
запад - улица, при която „ДЯНКОВИ АСД”ООД, с. Болярско, получава в дял 
описания по-горе имот, като заплати по сметка на общината стойността на 
135/2085 ид. части в размер на 400 лв., без ДДС. 

 
 
 
 

         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 

№ 271 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Предоставяне на финансови средства под формата на 

безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за 
извършване на междинно плащане по проект „Превантивни дейности за борба 
с пожарите”. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА и чл.53 от Наредбата за 

условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и 
поемане на общински дълг, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за предоставяне на финансови средства общо в размер до 

31 000 лв. /тридесет и една хиляди лева/ от бюджетната сметка по 
извънбюджетната сметка на общината под формата на вътрешен безлихвен 
заем за извършване на междинно плащане по проект „Превантивни дейности за 
борба с пожарите”. 

2. Средствата да се предоставят на база на действително извършени 
ежемесечни разходи за периода на реализация на дейностите по схемата. 

3. Задължава кмета на общината да отрази предоставения безлихвен заем 
по приходната и разходната част на извънбюджетната сметка, съобразно 
единната бюджетна класификация. 

4. Средствата за извършените разходи по т.1 да бъдат възстановени от 
получената безвъзмездна финансова помощ по проект „Превантивни дейности 
за борба с пожарите” по бюджетната сметка на общината. 

 
 

         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 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 272 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Предоставяне на финансови средства под формата на 

безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетна сметка за 
извършване на междинно плащане по проект „Подкрепа за заетост”. 

 
 
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за предоставяне на финансови средства в размер до 90 

000 лв. под формата на безлихвен заем от бюджетната сметка на общината за 
финансиране на разходи, по извънбюджетната сметка на проект „Подкрепа за 
заетост”, по договори с Агенция по заетостта № ЕSF-1103-02-10-
0026/26.10.2012 г. 

2. 3адължава кмета на общината да отрази предоставения безлихвен заем 
по приходната и разходната част на извънбюджетните сметки, съобразно 
единната бюджетна класификация. 

3. Средствата по извършените текущи разходи по т.1 да бъдат 
възстановени по бюджетната сметка на общината, от получените с междинни и 
окончателното плащане средства за финансиране на проектите. 

 
 
 
 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОбС „ТУНДЖА”: 

                  /КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/ 
 
 



 
 

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

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 273 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред 
 

 ОТНОСНО: Съгласуване на Подробен устройствен план – Парцеларен 
план за обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ „ Тракия”, 
Участък ЛОТ 3, Нова Загора – Ямбол, от км 241+900 до км 277+597 – мерки за 
подобряване на отводняването на прилежащи терени на землище с. Хаджи 
Димитрово, община „Тунджа”. 
 
 

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

 
 

Р Е Ш И: 
 
 
Съгласува проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за 

обект: „ Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия”, Участък 
ЛОТ 3, Нова Загора - Ямбол, от км 241+900 до км 277+597 - мерки за 
подобряване на отводняването на прилежащи терени на землище с. Хаджи 
Димитрово, община „Тунджа”. 

 
 

 
         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 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 274 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен  план 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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
 

РЕШИ:  
 
 

Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за 
трасе на външен водопровод за УПИ І - 190011, през поземлени имоти 
№000042, №000002 и №000020, по КВС на землище с. Гълъбинци, община 
„Тунджа”, гр.Ямбол. 

 
 
 
 

         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 

№ 275 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община „Тунджа” с инвестиционно 

предложение „Реконструкция, рехабилитация и обновяване на паркове, зелени 
площи в селата Меден Кладенец, Савино и Дражево” 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 
 

РЕШИ: 
 

Дейностите, включени в инвестиционно предложение „Реконструкция, 
рехабилитация и обновяване на паркове и зелени площи в селата Меден 
кладенец, Савино и Дражево”, отговарят на:  

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 

от Общински план за развитие на община „Тунджа” 2007-2013 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 

№ 276 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане 

на персонална пенсия. 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.1 и чл.7, ал.4, т.З от 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

Предлага   на   Министъра   на   труда   и   социалната   политика   да   
бъде отпусната персонална пенсия на следните лица: 

 
1. БОГОМИЛА СТАНИМИРОВА СТОЯНОВА - ЕГН: 0444045814 
2. СТОЯНКА СТАНИМИРОВА СТОЯНОВА - ЕГН: 1046199056 
 
 
 

         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 

№ 277 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Предложение за съответствие на дейности с приоритетите 

и мерките на ОПР. 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
 
 

РЕШИ: 
 
 

Дейностите по проекта на Сдружение „Футболен клуб „ТУНДЖА”, с. 
ВЕСЕЛИНОВО, с ЕИК по Булстат - 128554825, за кандидатстване по мярка 
321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” пред 
МИГ - Тунджа, отговарят на приоритетите и мерките на Общинския 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, места 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 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 278 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Предоставяне на финансови средства под формата на 

безлихвен заем от бюджета на общината за извършване на междинно плащане 
по проект „Подкрепа за достоен живот”. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.53 от Наредбата за 

условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и 
поемане на общински дълг, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за предоставяне на финансови средства общо в размер до 

9 000 лв. /девет хиляди лева/ от бюджетната сметка по извънбюджетната сметка 
на общината под формата на вътрешен безлихвен заем за извършване на 
междинно плащане по проект „Подкрепа за достоен живот”. 

2. Средствата да се предоставят на база на действително извършени 
ежемесечни разходи за периода на реализация на дейностите по схемата. 

3. Задължава кмета на общината да отрази предоставения безлихвен заем 
по приходната и разходната част на извънбюджетната сметка, съобразно 
единната бюджетна класификация. 

4. Средствата за извършените разходи по т.1 да бъдат възстановени от 
получената безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за достоен 
живот” по бюджетната сметка на общината. 

 
 
 

         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 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 279 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Издаване на разрешителни за ползване на воден обект – 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

 
РЕШИ: 

 
 

1. Да се издаде от кмета на Община „Тунджа” на „СТОЯНОВИ ГРУП” 
ООД, с.Роза, ЕИК - 200149398, представлявано от Живко Стоянов Стоянов, 
разрешително за ползване на воден обект, язовир - общинска собственост, с 
площ от 976,6 дка, представляващ ПИ №000037 по КВС на землището на с. 
Овчи кладенец и ПИ №000004 и ПИ №000042 по КВС на землището на с. 
Скалица, Община „Тунджа”, във връзка с реализация рибовъдна дейност по 
Договор № 1827 от 12.05.2010 год. с Община „Тунджа” за отдаване под наем на 
язовир - общинска собственост. 

 
2. Да се издаде от кмета на Община „Тунджа” на ЕТ „СТЕНДИ-СТОЯН 

СТОЯНОВ”, с. Роза, ЕИК - 128021318, представлявано от Стоян Желев 
Стоянов, разрешително за ползване на воден обект, язовир - общинска 
собственост, с площ от 831,695 дка, представляващ ПИ №000132 по КВС на 
землището на с. Крумово и ПИ №000281 /стар ПИ №000040/ по КВС на 
землището на с. Миладиновци, Община „Тунджа”, във връзка с реализация 
рибовъдна дейност по Договор № 5 от 29.01.2001 год. с Община „Тунджа” за 
отдаване на концесия на язовир - общинска собственост. 

 
3. Да се издаде от кмета на Община „Тунджа” на ЕТ „РАДКА ЖЕЛЕВА”, 

с. Роза, ЕИК - 128522902, представлявано от Радка Динева Желева, 
разрешително за ползване на воден обект, язовир - общинска собственост, с 
площ от 155,874 дка, представляващ ПИ №000026 по КВС на землището на с. 
Роза, Община „Тунджа”, във връзка с реализация рибовъдна дейност по 



Договор № 21 от 22.03.2001 год. с Община „Тунджа” за отдаване на концесия 
на язовир - общинска собственост. 
          
 
         Общ брой съветници: 21 
         Присъствали: 20 

Гласували: „За” – 13; „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 

№ 280 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ДВАДЕСЕТА от дневния ред 
 
 

  ОТНОСНО:  Увеличаване собствените приходи от наем на имущество 
на ОУ „Св. Св. Кирил и Методи”, с. Веселиново . 

 
 
  На основание чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.34, ал.1 от Наредбата за 

общинския бюджет, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 

РЕШИ: 
 
 
1. Увеличава собствените приходи от наем имущество на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”, с. Веселиново, със сумата 4 270 лв. 
2. Средствата ще се използват за обедно хранене за децата, посещаващи 

подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка в училището. 
 
         
 
 
 
 

         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 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 281 
от Протокол  №18/30.11.2012 година 

по точка ДВАДЕСЕТА И ПЪРВА 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. Ангелина Стоянова Стефанова – с. Каравелово – 70 лв. 
2. Митка Михайлова Караманова – с. Кукорево – 80 лв. 
3. Софийка Атанасова Денева – с. Завой – 60 лв. 
4. Мария Георгиева Петрова – с. Коневец – 80 лв. 
5. Росица Михайлова Милевска – с. Каравелово – 80 лв. 
6. Тодор Радев Милев – с. Безмер – 60 лв. 
7. Любка Иванова Иванова – с. Х.Димитрово – 50 лв. 
8. Донка Стоянова Драгнева – с. Х.Димитрово – 40 лв. 
9. Станка Христова Петрова – с. Х. Димитрово – 50 лв. 
10. Стефка Петрова Кирова – с. Х. Димитрово – 50 лв. 
11. Недка Атанасова Иванова – с. Ботево – 80 лв. 
12. Иван Стоянов Иванов – с. Кукорево – 80 лв. 
13. Динчо Киров Динчев – с. Безмер – 100 лв. 
14. Тодорка Иванова Стайкова – с. Бояджик – 50 лв. 
15. Светла Стоянова Михайлова – с. Завой – 40 лв. 
16. Димитър Митков Илиев – с. Завой – 40 лв. 
17. Дора Иванова Дженкова – с. Тенево – 80 лв. 
18. Пенчо Митев Пенев – с. Кабиле – 50 лв. 
19. Нейка Господинова Стоянова – с. Златари – 60 лв.      
20. Мария Русева Иванова – с. Златари – 50 лв. 
21. Катя Иванова Стефанова – с. Каравелово – 80 лв. 
22. Станка Димитрова Атанасова – с. Ботево – 60 лв. 
23. Георги Иванов Кючуков – с. Тенево – 60 лв. 
24. Еленка Стефанова Костадинова – с. Миладиновци – 40 лв. 
25. Марийка Стоянова Тенева – с. Х. Димитрово – 40 лв. 
26. Донка Янкова Йорданова – с. Х. Димитрово – 40 лв. 



27. Иван Господинов Събев – с. Симеоново – 100 лв.  
28. Мария Христова Христова – с. Кабиле – 50 лв. 
29. Гинка Стефанова Иванова – с. Завой – 40 лв. 
30. Вълко Добрев Вълков – с. Завой – 100 лв. 
31. Пламен Илиев Илиев – с. Дражево – 60 лв. 
32. Елена Илиева Стайкова – с. Дражево – 40 лв. 
33. Енчо Донев Йорданов – с. Драма – 80 лв. 
34. Анка Андреева Петрова – с. Кабиле – 50 лв. 
35. Митко Иванов Георгиев – с. Коневец – 60 лв. 
36. Марин Боев Трифонов – с. Ботево – 50 лв. 
37. Дена Стоянова Митева – с. Х. Димитрово – 50 лв. 
38. Маринка Михайлова Николова – с. Окоп – 80 лв. 
39. Атанас Костов Иванов – с. Х. Димитрово – 60 лв.  

 
 
 
 
 

         Общ брой съветници: 21 
         Присъствали: 19 
         Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
 
 
        
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОбС „ТУНДЖА”: 

                  /КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


