
 
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 
№ 282 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ПЪРВА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община „Тунджа”. 

 
 
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8 и чл.9 от Закона за 

местните данъци и такси, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа”, приета на 
заседание на ОбС с протокол №36/04.03.2003г., считано от 01.01.201Зг. 

2. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа”, в сила от 
01.01.201З г. 

 
 
 

         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 
№ 283 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ВТОРА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управлението и поддържането на 
гробищните паркове на територията на Община „Тунджа”. 

 
 
На    основание  чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ 

СЪВЕТ 
 
 

РЕШИ: 
 
 
 

Приема Наредба за управлението и поддържането на гробищните 
паркове на територията на 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 
№ 284 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ТРЕТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община „Тунджа” за 2012 
година 

 
 
На    основание  чл.18 от Закона за общинските бюджети, чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012 г., чл.36, т.1 и т.З, и чл.37, ал.2 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет и поемане на общински дълг, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Одобрява актуализация по бюджета на общината за 2012 г., съгласно 
Приложение №1, в т.ч.: 
1.1. По приходната част увеличение със сумата от 109 230 лв., съгласно 
Приложение №1, както следва: 
1.1.1. Увеличава приходите за държавни дейности с 41 013лв., в т.ч.  

- неданъчни приходи -                               / + 41 013 лв./ 
1.1.2. Увеличава  приходите за местни дейности с 68 217 лв., в т.ч. 

- неданъчни приходи -                        /-134 077лв./ 
- трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки -     /+ 6 лв./ 
- операции с фин.активи и пасиви -   /+ 202 288лв./ 

1.2. По разходната част увеличение със сумата от 109 230 лв., разпределена по 
функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация, 
съгласно Приложение №1, както следва: 
1.2.1. Увеличава държавните дейности с 41 013 лв. 
1.2.2. Увеличава местните дейности с 61 517 лв. 
1.2.3. Увеличава дофинансирането на държавните дейности с 6 700 лв. 

2. Актуализира средствата за капиталови разходи от 1 052 393 лв. на 
1 322 060 лв. и поименния списък, в т.ч. от приходи с общински характер по 
чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012 г. - от 283 080 лв. на 250 000 лв., съгласно 
Приложение №2 и одобрява разпределението, както следва: 
2.1. За основни ремонти - 1 036 899 лв. 
2.2. За придобиване на ДМА - 264 161 лв. 
2.3. За придобиване на НДМА - 18 000 лв. 



2.4. За придобиване на земя - 3 000 лв.    
3.  Увеличава лимита за представителни разходи на председателя на ОбС 

с 2 000 лв. 
4. Увеличава субсидията за дофинансиране на читалищата с 6 700 лв. за 

трудови разходи. 
5. Определените средства по т.11 и т.14 от Решение №77 по Протокол 

№7 от 20.02.2012 г. за среднодневен оклад за втора закуска на учениците в 
началните училища „Васил Левски”, с.Завой, община „Тунджа” и „Св.Климент 
Охридски”, с.Крумово, общ. „Тунджа”, да се използват като общинско 
съфинансиране на обедното хранене в рамките на проект „Топъл обяд” по 
Програма „Топъл обяд” на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК за 
периода на реализация на дейностите. 

6. Одобрява актуализация на собствени приходи на училищата в 
държавните дейности, в размер общо на 41 013 лв. 

7. Одобрява намаление на бюджета на ФА „Тунджа” с 5 700 лв. по 
приходната и разходната част, съгласно разпределението в Приложение №1. 

8. Задължава кмета на общината да извърши, произтичащите от това, 
корекции по списъка за капиталовите разходи и бюджет на общината, съгласно 
ЗДБРБ за 2012 г. 

 

 

         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 
№ 285 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Определяне на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2013 
година 

 
 
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67, ал.2 от 

ЗМДТ, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

1. Таксата за битови отпадъци за 2013 г. се определя пропорционално 
върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и 
пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти на 
юридическите лица, по смисъла на чл.21 от ЗМДТ. 

2. Одобрява план-сметка на приходите за 2013 г. в размер общо на 661 275 
лв., съгласно Приложение №1 и по източници, както следва: 

2.1. От облагане на физически лица - 432 731 лв. 
2.2. От облагане на юридически лица - 228 544 лв. 
3. Одобрява план - сметка на разходите за 2013 г. общо в размер на 

661 275 лв., съгласно Приложение №1 и по дейности, както следва: 
3.1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждането им и за ползване на депо или 
други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци - 
общо 498 248 лв., от които: 

3.1.1. за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или 
други инсталации или съоръжения за обезвреждането им - 405 756 лв.; 

3.1.2. за ползване на депо или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане на битовите отпадъци - 92 492 лв.; 

3.2. Закриване и мониторинг на нерегламентирани сметища на 
територията на общината и отчисления за изграждане на инфраструктура за 
третиране на битовите отпадъци - общо 133 267 лв., от които: 

3.2.1. за закриване и мониторинг на нерегламентирани сметища на 
територията на общината - 18 221 лв. 

3.2.2. отчисления за изграждане на инфраструктура за третиране на 
битовите отпадъци - 115 046 лв. 



3.3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 
други територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 
28 660 лв., в т.ч. за трудови разходи за 2 щатни бройки в с. Тенево, в размер на 
11 200 лв.    

3.4. Съдове /кофи/ за битови отпадъци предназначени за обществени 
места - 1 100 лв. 

4. Определя размера на таксата за битови отпадъци за всяко населено 
място на територията на общината, в сила от 01.01.2013 г., както следва: 

4.1. За недвижими имоти на физически лица - пропорционално върху 
данъчната оценка на имота по промил и размер, индивидуален за всяко 
населено място, съгласно Приложение №1. 

4.2. За недвижими имоти на юридически лица - по промил и размер 
индивидуален за всяко населено място и пропорционално, върху данъчната 
оценка на недвижимите имоти, по смисъла на чл.21 от ЗМДТ, съгласно 
Приложение №1. 

5. При недостиг на средства за финансиране на дейностите по 
сметосъбиране, сметоизвозване и ползване на депо или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждането им, да се използват наличните към края на 
годината средства, предвидени за други дейности по чистотата в съответното 
населено място, а при необходимост - могат да се ползват временно средства от 
резерва на общината. 

6. Преходният остатък от 2012 г., за съответното населено място, да се 
използва през 2013 г. за финансиране на дейностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и ползване на депо или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждането на битовите отпадъци.         

 
 

 

         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 
№ 286 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ПЕТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг по 
проект: „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в 
Ямбол”. 

 
 
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, §43 от ЗДБРБ за 2012 г., чл.13, 

чл.17, ал.1 и ал.2, и чл.19а от ЗОД и чл.46, ал.1 от Наредбата за условията и реда 
за съставяне, изпълнение и отчитане на Общинския бюджет и поемане на 
общински дълг, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

1. Община „Тунджа” да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, 
финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 3 
„Устойчиво развитие на туризма”, схема № ВG161РО001/З.1-03/2010 при 
следните основни параметри: 
•  Максимален размер на дълга - 100 000 (сто хиляди); 
•  Валута на дълга – лева; 
•  Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
•  Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване - до дванадесет месеца, считано от датата на 
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от  
Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
ВG161РО001/З.1-03/2010/022; 
•  Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.715 %; 
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно 
ценовата политика на Фонд „ФЛАГ” и Управляващата банка; 
•  Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху постъпленията по извънбюджетна сметка на 
Община „Тунджа”, по която постъпват средства по проект „Подобряване и 



популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № ВG161РО001/З.1-03/2010/022; 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община „Тунджа” по Договор 
за безвъзмездна финансова помощ № ВG161РО001/З.1-03/2010/022, сключен 
с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и 

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл.6 от 
Закона за общинския дълг.  

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община „Тунджа” да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит 
Булбанк”АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да 
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение на решението по т.1.  

 
 

 

 

         Общ брой съветници: 21 
         Присъствали: 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 
№ 287 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ШЕСТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община „Тунджа” с инвестиционно 
предложение „Обновяване на посетителски център Бакаджик” по мярка 313 
„Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия 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 „Обновяване на 
посетителски център Бакаджик”, отговарят на: 

 Приоритет 1: Постигане на конкурентноспособна икономическа 
структура в Община „Тунджа”;  

Цел 4: Създаване на условия за развитие на туристическата индустрия.;  
Мярка 3: Създаване и развитие на туристически дестинации на 

територията на Община „Тунджа” от Общински план за развитие на община 
„Тунджа” 2007 - 2013 г.  

 
 

 

 

         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 
№ 288 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка СЕДМА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община „Тунджа” с инвестиционно 
предложение „Рехабилитация на обществено значими зелени площи, чрез 
изграждане на детски площадки в селата Завой и Бояджик” по мярка 322: 
„Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия 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 „Рехабилитация на 
обществено значими зелени площи, чрез изграждане на детски площадки в 
селата Завой и Бояджик”, 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 
№ 289 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ОСМА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Определяне и предоставяне на общински имот за нуждите на 
Дневен център за стари хора в с. Скалица. 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ 

 
 

 
Р Е Ш И : 

 
 
 

Не приема предложения проект за решение. 
 
 

 

 

         Общ брой съветници: 21 
         Присъствали: 20 
         Гласували: „За” – 12; „Против” – няма; „Въздържали се” –  8. 
 

        
       
 
 
 
       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 
№ 290 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ДЕВЕТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Определяне на имот от общински поземлен фонд за 
обезщетение на собственик с възстановено право на собственост. 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10б, ал.2, т.1 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 
 

Определя за обезщетение на наследниците на Еньо Русев Иванов, б.ж. на 
гр.Ямбол, за възстановено право на собственост върху земеделски земи, 
находящи се в землището на с. Дражево земеделски земи от общинския 
поземлен фонд, както следва: 

- нива, ПИ №027093, в м. „Великови ъгъли”, V /пета /категория, с площ 
от 3,051 дка по КВС на землището на с. ДРАЖЕВО. 

 
 

 

 

         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 
№ 291 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ДЕСЕТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост. 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.57, ал.1 и 
ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 
 

Да се отдаде под наем за срок от 1/една/ години на Сдружение „ТРАКИЯ 
IV”, гр. София, Булстат - 175889852, за временно разполагане на складова база, 
при изграждане на Лот IV на автомагистрала „Тракия”, част от имот, в размер 
на 6,000 дка, представляващ: ПИ №000131 в м. „Гол баир” по КВС на 
землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО, целият с площ от 30,000 дка, при 
граници на имота: ПИ №№000219; 000131; 000137 и 000105, с годишна наемна 
цена 1 800 лв., без ДДС. 

 
 

 

 

         Общ брой съветници: 21 
         Присъствали: 20 
         Гласували: „За” – 12; „Против” – 7; „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 
№ 292 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Издаване на разрешително 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 „КАПРИЗ 2004”ООД, 
ЕИК-128579725, гр.Ямбол, разрешително за ползване на воден обект, язовир -
общинска собственост, с площ от 160,631 дка, представляващ ПИ №000430, по 
КВС на землището на с. БОЯДЖИК, Община „Тунджа”, във връзка с 
реализация рибовъдна дейност по Договор №1935/22.02.2006 г. с Община 
„Тунджа” за отдаден под наем  язовир - общинска собственост. 

2. Да се издаде от кмета на Община „Тунджа” на ЕТ „КАПРИЗ-КИС-
СИЙКА ПЕТРОВА”, ЕИК-128025188, гр. Ямбол, разрешително за ползване на 
воден обект, язовир - общинска собственост, с площ от 36,554 дка, 
представляващ ПИ №000420, по КВС на землището на с. БОЯДЖИК, 
Община „Тунджа”, във връзка с реализация рибовъдна дейност по Договор 
№1482/21.11.2011 г. с Община „Тунджа” за отдаден под наем язовир - 
общинска собственост. 

 
         Общ брой съветници: 21 
         Присъствали: 20 
         Гласували: „За” – 12; „Против” – няма; „Въздържали се” –  8. 
 

        
       
 
 
 
       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 
№ 293 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост. 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинска собственост, чл.19, ал.1, т.2, и ал.2 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 
 

Да се прекрати съсобствеността, като се извърши продажба на Динка 
Иванова Бянова от гр. Ямбол, на 22/945 ид.части - общинска собственост, от 
съсобствения недвижим имот, представляващ: 

УПИ V - 316, в кв. 34 по плана на с. Окоп, обл. Ямбол целия с площ от 
945 кв.м, при граници на УПИ: север - улица; изток - улица; юг - УПИ VI - 327 
и запад - УПИ IV - 315, за сумата 71 лв., без ДДС. 

 
 

         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 
№ 294 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 

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

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

 

РЕШИ: 
 

1. Да се учреди на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна 
дейност „КАРИТАС – СОФИЯ”, гр. София, с Булстат - 831189682, 
безвъзмездно право на строеж, за срок от 10 години, за изграждане на защитено 
жилище за хора с увреждания, върху урегулиран поземлен имот VIII, в кв.35 по 
плана на с. Чарган, обл. Ямбол, с площ от 1 385 кв.м, при граници на имота: 
север - УПИ VII-190; изток - улица; юг – УПИ IX и УПИ ХІІ и запад – УПИ 
VІ-189. 

2. Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност 
„КАРИТАС – СОФИЯ”, гр. София, се задължава в едногодишен срок от 
учредяване на правото на строеж да започнат изпълнение на СМР, след 
извършване проектиране и одобряване на необходимата строителна 
документация със съответното строително разрешение. 

 
         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 
№ 295 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване на задания за проектиране и разрешаване 
изработването на проекти за Подробен устройствен план. 

 
 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124 б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 

 

 

РЕШИ: 
 

 

 

Одобрява задания за проектиране и разрешава изработването на проекти 
за Подробен устройствен план, както следва: 

1. План за регулация и застрояване за поземлени имоти № №003028, 
031090, 031091, 031092, 031248, 000042, 003083 и 003090 по КВС на землище с. 
Кукорево, (за които има одобрена по Кадастрална карта със Заповед № РД-18-
28-4/08.03.2010 г. на СГКК - Ямбол с номера на поземлените имоти от 1 до 23) 
за нискоетажно жилищно застрояване. Начина на урегулиране на имотите да се 
съобрази с чл.16 от ЗУТ. 

2. Парцеларни планове за имот №77030.500.1 по одобрена частична 
кадастрална карта, със Заповед № РД-18-28-1/08.03.2010 г. на СГКК -Ямбол 
(идентичен на поземлен имот №021019 по КВС на землище с.  
Хаджидимитрово) за: 

- трасе на улица през ПИ №000037 - полски път, общинска собственост и 
ПИ №000048 - пасище, мера, общинска собственост по КВС на землище с. 
Хаджидимитрово; 

- трасе за въздушен ел.провод през ПИ №000037 - полски път, общинска 
собственост и ПИ №000048 - пасище, мера, общинска собственост по КВС на 
землище с. Хаджидимитрово; 



- трасе на водопровод през ПИ №000037 - полски път, общинска 
собственост и ПИ №000048 - пасище, мера, общинска собственост по КВС на 
землище с. Хаджидимитрово. 

3. План за регулация и застрояване за поземлен имот №000532 по КВС на 
землище с. Маломир за база за селскостопанска техника. Начина на урегулиране 
на имота да се съобрази с чл.16 от ЗУТ. 
         
 
 
 
         Общ брой съветници: 21 
         Присъствали: 16 
         Гласували: „За” – 15; „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 
№ 296 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробни устройствени планове в частта 
план-схеми за с. Кукорево и с. Гълъбинци, област Ямбол. 

 
 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 Подробни устройствени планове в частта на план - схеми: 
1. Подробен устройствен план в частта на план - схема, по регулационния 

план, на с. Кукорево за кабел СрН 20 кV от съществуващ ЖР стълб №9, 
отклонение ЖР стълб №98 на ВЛ СрН 20 кV „Кукорево” до съществуващ ТП 
„1” в с. Кукорево. 

2. Подробен устройствен план в частта на план - схема, по регулационния 
план, на с. Гълъбинци за реконструкция на ел.проводна мрежа НН, чрез 
изграждане на КЛ НН и подмяна на съществуващ ВЛ НН с усукани изолирани 
проводници за присъединяване на Фотоволтаична централа 30 кWр в УПИ 
XIII-104, кв.22 в с. Гълъбинци. 

 
 

         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 
№ 297 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ШЕСТНАДЕСЕТА 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 подземен ел.кабел 0.4 кV до УПИ I - 17 в масив 23, през 
поземлени имоти №77030.502.18, №77030.502.2, №77030.502.7, №77030.502.6, 
№77030.502.15 по кадастрална карта на землище с. Хаджи Димитрово, одобрена 
със заповед №РД-18-28-1/15.01.2007 г. и през поземлени имоти №№000005, 
000622 и 000020 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово. 

2. Трасе за водопроводно отклонение до УПИ І - 17 в масив 23, през 
поземлени имоти №77030.502.7, №77030.502.6, №77030.502.15 по кадастрална 
карта на землище с. Хаджи Димитрово, одобрена със заповед №РД-18-28-
1/15.01.2007 г. и през поземлени имоти №№000005, 000622 и 000020 по КВС на 
землище с. Хаджи Димитрово. 

 
          
 
         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 
№ 298 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на Декларация за достъп до спорт в община 
„Тунджа”. 

 
 На основание чл.17, ал.1, т.10, във връзка с чл.21, ал.1, т.23, ал.2, от 
ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 

 

РЕШИ: 
 

 

Приема Декларация за достъп до спорт в община „Тунджа”, приложение 
към настоящето решение. 

 
 
 
 

         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 
№ 299 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на финансова помощ на Народно читалище 
„Христо Ботев – 1928”, с. Ботево, община „Тунджа”. 

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

 

 

РЕШИ: 
 

1. Предоставя на Народно читалище „Христо Ботев – 1928”, с. Ботево, 
общ. „Тунджа” като финансова помощ сумата от 2 500 лв. 

2. Сумата да се преведе на сметката на Народно читалище „Христо Ботев 
- 1928”, с. Ботево, общ. „Тунджа” в подкрепа на инициативата за създаване на 
компютърен клуб и обучение на хора от различни възрасти в компютърна 
грамотност. 

3. Средствата да бъдат за сметка на собствени приходи от общ характер и 
се отчетат по ЕБК §42-19 „Помощи по решение на Общински съвет”, дейност 
122 „Общинска администрация”. 

 
 
 

         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 
№ 300 

от Протокол  №19/18.12.2012 година 
по точка ДЕВЕТНАДЕСЕТА 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. Веселина Иванова Димитрова – с. Кукорево– 80 лв. 
2. Мариана Иванова Кошничарова – с. Кукорево – 100 лв. 
3. Станка Иванова Бинева – с. Каравелово – 60 лв. 
4. Ирина Миткова Грудева – с. Ботево – 100 лв. 
5. Динка Митева Господинова – с. Ботево –  100 лв. 
6. Герга Пенева Христова – с. Ген. Инзово – 100 лв. 
7. Атанас Костов Ковачев – с. Ген. Инзово – 80 лв. 
8. Мария Костова Христова – с. Ген. Инзово – 50 лв. 
9. Иван Славов Костов – с. Ген. Инзово –100 лв.  
10. Гергана Томова Георгиева – с. Х. Димитрово – 100 лв. 
11. Мария Василева Митрева – с. Безмер – 80 лв. 
12. Ивана Филипова Стоянова – с. Челник – 60 лв. 
13. Катерина Лазарова Филипова – с. Чарган – 50 лв. 
14. Кирил Киров Киров – с. Калчево – 100 лв. 
15. Дора Динева Иванова – с. Крумово – 100 лв. 
16. Стоян Колев Тодоров – с. Крумово – 100 лв. 
17. Златина Янкова Танева – с. Ботево – 100 лв. 
18. Христо Цвятков Яръмов – с. Тенево – 70 лв. 
19. Николинка Георгиева Иванова – с. Победа – 100 лв. 
20. Стойка Георгиева Бойчева – с. Тенево – 150 лв. 
21. Калинка Стефанова Андонова – с. Чарган – 50 лв. 
22. Марийка Славова Георгиева – с. Кукорево – 100 лв. 
23. Митка Недялкова Димитрова – с. Бояджик – 100 лв. 



24. Тодор Иванов Тодоров – с. Дражево – 100 лв. 
25. Радка Зотова Иванова – с. Калчево – 100 лв. 
26. Неда Илчева Петкова – с. Ханово – 100 лв. 
27. Пенка Стоянова Стоянова – с. Завой – 60 лв. 
28. Генчо Милков Георгиев – с. Завой – 60 лв. 
29. Виолета Николова Дачева – с. Каравелово – 100 лв. 
30. Дора Господинова Христова – с. Кукорево – 100 лв. 
31. Димитрина Георгиева Колева – с. Овчи кладенец – 80 лв. 

 
 
 

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

        
 
 
 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОбС „ТУНДЖА”: 

                  /КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/ 
 
 


