ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнение програмата за управление на кмета на община
„Тунджа“ за периода януари 2021 – декември 2021 година
Този мандат, който вече преполовихме, е белязан от пандемията
от COVID-19. И през втората година от мандата работихме в сложна и
нетипична обстановка, което наложи навсякъде друг ритъм на работа и
живот. Притеснения и тревоги, трудности и проблеми белязаха дните ни
и нас самите.
През 2021 г., в условията на ожесточаващата се борба с
коварната болест, към здравната криза се добавиха и нови кризи политическа и икономическа. За първи път в новата ни история
участвахме в подготовката и провеждането на три избора в годината за
народни представители, което доведе до дестабилизация в държавата,
в условията на непрекъснато растящи цени на енергийните ресурси, а
това се отрази на поскъпването на издръжката не само на общината, но
и на домакинствата.
В тази сложна ситуация на национално и световно ниво в Община
„Тунджа“ не позволихме кризите да засегнат сериозно работата ни, не
абдикирахме от нито една присъща за общината дейност и отново бяхме
изцяло в услуга на хората.
Бюджетът на община „Тунджа” за 2021 г. отново беше съставен в
съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния
бюджет за 2021 г. и постановлението, регламентиращо изпълнението на
този закон. Чрез него и чрез усвоеното по проекти външно финансиране
реализирахме планираните общински политики, приоритети и цели през
годината.
Основната задача на Бюджет 2021 беше финансирането по
максимално балансиран и ефективен начин на общинските политики и
приоритети.
Най-важните бюджетни цели бяха:
 подобряването на условията на живот в нашите населени
места;
запазване качеството и разширяване обхвата на предлаганите
административни услуги,
създаване
на
условия,
гарантиращи
сигурността
и
безопасността на гражданите,
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устойчивост в провежданите образователни, социални и
здравни политики.
През 2021 г. община „Тунджа“ постигна бюджетен ръст от 24,59 %
на годишна база. Първоначалният бюджет на общината за 2021 г. е в
размер на 22 088 891 лева. В края на годината актуализираният план
достигна 27 521 080 лева.
Към 31.12. 2021 г. изпълнението на разходната част на бюджета е
24 349 182 лева. В края на годината, въпреки кризите, реализирахме
значително изпълнение на собствените приходи в размер на 5 975 697
лв., което е с над 1 млн. лв. повече от 2020 г.
През 2021 г. са сключени общо 232 договора, с които са
възложени за изпълнение дейности с обект „Строителство”, „Доставка
на стоки” и „Предоставяне на услуги” по реда на Закона за обществени
поръчки.
Успешното изпълнение на проекти с външно финансиране по
европейски и национални програми продължи да бъде наш приоритет и
през 2021 г.
Община „Тунджа” работи общо по реализиране на деветнадесет
проекта, финансирани от европейските фондове, национални програми
и от други източници. Общият размер на средствата, получени през
годината по тях, е в размер на 3 872 233 лв.
В отчета за изпълнението на Програмата за управление на кмета
на община „Тунджа“ за мандат 2019-2023 година са включени
постигнатите през годината резултати според поставените цели за
развитието на общината, приоритетите и дейностите за тяхната
реализация.
Приоритет 1. ПОДОБРЯВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
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1.1. Социални услуги, здравеопазване и социално включване
През 2021 г. община „Тунджа“ продължи да предоставя в пълна
степен съществуващите социални услуги и да ги обогатява с нови чрез
одобрени проекти с национално и европейско финансиране.
През годината общината продължи предоставянето и развитието
на услугата „Домашен социален патронаж” като местна дейност чрез
Домашен социален патронаж с. Болярско и Домашен социален
патронаж „Тунджа”. Осигурено е устойчиво развитие на Общинско
социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален
патронаж”, с. Победа, което обслужва жителите на 11 населени места от
състава на общината, с капацитет 100 потребители. Общият капацитет
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на услугата „Домашен социален патронаж“ на територията на общината
е 220 души. Осигуряват се услуги, свързани с доставяне на готова храна
на хора в неравностойно социално положение във всички населени
места на община „Тунджа”.
През отчетния период, с ресурсите на Фонд „Социална закрила“, е
реализиран един проект в партньорство с един външен доставчик на
социални услуги - търговско дружество. Осигуреното финансиране от
Фонд „Социална закрила” на МТСП е в размер на 83 664 лв. за 105
потребители, живеещи в 12 населени места.
След анексиране на договора на общината по проект „Осигуряване
на топъл обяд в Община Тунджа” по ОП „Храни”, в рамките на Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, се осигури
допълнителен финансов ресурс за периода от 11.01.2021 - 30.06.2022 г.
в размер на 689 898 лева. Това дава възможност да се гарантира
приготвянето и доставката на безплатна готова храна за 700 лица и
семейства в неравнопоставено положение - лица с увреждания, самотно
живеещи възрастни хора и други жители от общината с ниски доходи в
условията на извънредна епидемиологична обстановка в следствие на
COVID-19.
Готова храна на лица и семейства в риск, както и в обективна
невъзможност да си я приготвят и осигурят сами, като част от
интегрирани и комплексни здравно-социални интервенции, се доставя и
в рамките на други проекти, които се финансират с ресурсите на
Европейския социален фонд, в рамките на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Местна инициативна група „Тунджа“.
По този начин през 2021 г. общината е осигурила капацитет за над
1300 лица и семейства от населените места на общината в тежко
социално положение и в сложна и извънредна епидемична среда да
получават услуги, включващи предоставяне на готова храна.
По проект на община „Тунджа“ в рамките на „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3 на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, в отговор на сложната
пандемична ситуация, от 01.04.2020 г до 31.01. 2021 г. бяха осигурени
допълнително 212 550 лв. за доставка на услуги на лица в риск, с
увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми. В
рамките на проекта са подкрепени 256 лица от 37 социални асистента.
Срокът на проекта беше до края на 2020 г., но чрез реализираните
икономии предоставянето на услугите продължи и през първия месец на
2021 г.
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В изпълнение на проект на община „Тунджа“ по „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 4 на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, от 01.11.2020 г. бяха
договорени 98 000 лв. за осигуряване на мобилни почасови грижи в
домовете на възрастните хора и лицата с увреждания. До края на
проекта - 30. 04. 2021 г., са подкрепени в домашна среда 119 лица в риск.
От 10. 05. 2021 г. на територията на общината стартира проект
„Патронажна грижа + в община „Тунджа“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, като бяха договорени 383 092 лв., за
осигуряване на мобилни почасови грижи в домовете на възрастните
хора и лицата с увреждания, както и подкрепа за адаптиране на
социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с
разпространението на Covid -19. До края на 2021 г. са подкрепени в
домашна среда 118 лица в риск и е осигурена заетост на 19 лица, в това
число 14 домашни помощници.
Постигната е устойчивост на мрежата от социални услуги в
общността, като е запазен техният капацитет. Продължават дейността си
държавно делегираните услуги:
 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в с.
Веселиново с капацитет 20 места;
 Дневен център за стари хора в с. Генерал Инзово с капацитет 30
лица;
 Дневен център за стари хора в с. Скалица с капацитет 30 лица;
 Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Калчево с
капацитет 25 места;
 Поддържа се и се развива дейността на Дом стари хора „Христо
Ботев”, с. Болярско, в услуга на нашите жители. Общият капацитет на
услугата е 30 души.
През 2021 г. община „Тунджа“ стартира нова делегирана държавна
дейност „Асистентска подкрепа“. При утвърден капацитет на услугата 92
потребители, са обхванати 97 лица с увреждания. В услугата е осигурена
заетост за 43 лица, в това число 41 социални асистенти.
През 2021 г. общият капацитет на делегираните от държавата
услуги в общността за жителите на община „Тунджа” е 197 потребители,
докато през 2020 г. е бил 105 потребители.
В продължение на шест години – от 2016 г. Община „Тунджа”
реализира проект „Желани пространства“ - Комплексен модел на
интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в
малките населени места“ по схема „Услуги за ранно детско развитие” по
ОП „РЧР“ 2014-2020. Първоначално проектът е на стойност 588 567 лв.,
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с планирана продължителност на дейностите 28 месеца. След
няколкократно заявено и аргументирано искане от страна на община
„Тунджа“ за анексиране на договора от Управляващия орган на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проектното
финансиране възлиза на 1 739 303 лв., като срокът за изпълнение на
дейностите се удължава до 31.12.2022 година.
Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване,
намаляване на бедността сред децата и други лица в риск, чрез
интегрирани инвестиции в ранното детско развитие и социално
включване в населените места на община „Тунджа“. За период от 63
месеца (м. октомври 2016 г. - м. декември 2021 г.) по проекта се
предоставят комплексни здравни, социални и образователни услуги.
Това надгражда добрия опит и въведените практики по Проекта за
социално включване и други инициативи с външно финансиране, които
община „Тунджа” реализира в последните години. Услугите се
предоставят в Общностния център с кабинет за ранна интервенция на
уврежданията в с. Козарево и в мрежата от детски градини на
територията на общината, както и като мобилна работа в домовете на
потребителите.
До м. декември 2021 г. по проекта са включени общо 820
потребители - деца, които заедно със своите семейства ползват
услугите на 27 специалисти, в т.ч. трима социални работници, двама
психолози, трима педиатри, две медицински сестри, един
рехабилитатор, един логопед, една акушерка, един гинеколог, двама
стоматолози, един юрист, шест медиатори, двама специални педагози и
двама педагози в услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в
училище“.
До края на 2021 г. са извършени 1900 стоматологични прегледа и
3600 прегледа и диагностика на психомоторното развитие на деца потребители на възраст от 0-7 години.
В услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за
повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в
училище“ през 2021 г. са включени деца от селата Кукорево и Завой.
Чрез интерактивни занимания в рамките на месеците август и септември
30 деца се подготвяха за постъпване в първи клас, така общият брой на
деца, преминали през тази услуга от началото на проекта до края на
2021, е 150.
През 2021 г. общината продължи да изпълнява, след анексиране
проект по първата интегрирана схема в България с комплексно
финансиране по две оперативни програми - ОП „Развитие на човешките
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ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. В рамките
на компонента за финансиране по ОП „РЧР“ 2016-2020 на проект
„КОМПАС - Интегрирани мерки за социално включване в община
„Тунджа“, са осигурени над 649 940 лв. за интегрирани мерки за
социално включване на млади семейства и възрастни в риск, живеещи
на територията на община „Тунджа“. Висока добавена стойност за
развитието на местните общности от реализацията на проекта донесе
пилотното стартиране на нова услуга - Детска млечна кухня с
патронажна грижа и педиатрична консултация за деца от 6 м. до 2 г.
възраст. След удължаване срока на проекта в услугата през 2021 г. са
обхванати над 100 деца и техните семейства.
През 2021 г. на територията на община „Тунджа“ продължи
предоставянето на социални услуги и на интегрирани здравно-социални
интервенции с включването на външни доставчици (читалище,
неправителствена организация и стопански субекти) в рамките на
изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие
на Местна инициативна група „Тунджа“. Договореното външно
финансиране за интегрирани здравно-социални интервенции на
територията на общината по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ в рамките на Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на Местна инициативна група „Тунджа“ е на стойност
почти 1 милион лева.
Лицензиран частен доставчик на социални услуги продължава да
развива дейността на резидентни услуги на територията на община
„Тунджа“ - Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция в с.
Болярско и Център за настаняване от семеен тип за възрастни лица в с.
Миладиновци.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ, в
рамките на прилагането на Механизма за лична помощ, през 2021 г. са
осигурени подкрепа и грижа в домашна среда на 169 потребители с
увреждания чрез включването.
През отчетния период са осигурени 57 работни места за
неработещи от 18 до 29 г. в селата на община „Тунджа, 1 работно място
в общинска администрация, на длъжност „Работник поддръжка“ и 1
работно място, на длъжност "Младши специалист" в Общински съвет
"Тунджа", които са включени в проект „Нова възможност за младежка
заетост“. Подпомогнати и подкрепени са младежи до 29 г. чрез
включване в обучение или съдействие в намиране на подходяща работа.
През отчетния период продължи дейността на проекта на община
„Тунджа“ - „Социална платформа „Тунджа“ - възможности за активно
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включване в малките населени места от селски тип“ по обявената
процедура за подбор на проекти на МИГ-Тунджа „Активно приобщаване
с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до
социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“,
финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. По
проекта е осигурено ново обзавеждане и оборудване в клубовете на
пенсионера и осигурена среда, близка до социалните услуги в
общността. Дейностите по проекта бяха фокусирани върху предлагане
на възможности за активно включване и качествена грижа за деца и
възрастни в риск, в т. ч. и с увреждания, както и подобряване достъпа до
услуги. Проектът е на стойност 360 227 лева. Той включва широк спектър
от социализиращи, здравно-социални и други подкрепящи дейности за
самотните възрастни хора и за клубовете на пенсионера. През 2021 г. са
проведени 32 социализиращи инициативи, в които са взели участие 771
души от пенсионерските клубове, живеещи в 37 населени места, в
инициативите са взели участие и 142 лица и деца с увреждания и
техните семейства. Осигурена е заетост на 40 лица в сферата на
социалната икономика на позиция „социален сътрудник“. По проекта са
изградени два центъра за почасови услуги за лица и деца в риск
включително с увреждания.
В партньорство с Агенция за социално подпомагане, реализираме
проект „Приеми ме-2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, чрез
който се предоставя услугата „Приемна грижа“ на територията на
община „Тунджа“. За 2021 г. са осигурени средства в размер на 27 126
лв., чрез които се предоставя професионална приемна грижа от 2
семейства, в които са настанени за отглеждане 4 деца.
1.2 Детска грижа и образование
През 2021 г. дейността и развитието на общинската образователна
инфраструктура е в контекста и в съответствие с целите и приоритетите
на Програма за управление през мандат 2019-2023 и Плана за
интегрирано развитие на Община „Тунджа“ за периода 2021-2027 г.
За втора поредна година общинските образователни институции в
системата на предучилищното и училищното образование работиха в
извънредна епидемична обстановка, съобразно насоките и указанията
на Министерство на образованието и науката и Министерство на
здравеопазването.
През 2021 г. общинската образователна мрежа продължи да
функционира като устойчива система, която с подкрепата на местната
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власт намери гъвкави решения в продължаващата извънредна
епидемична ситуация.
Усилията на местната власт и екипите на общинските
образователни институции целят осигуряване на повишаване
благосъстоянието на децата и на младите семейства от общината чрез
допълнителни и необходими инвестиции в ранната детска грижа,
предучилищното, училищното образование и професионалното
обучение.
През 2021 г. са реализирани мерки и дейности, гарантиращи
осигуряването на равен достъп до детска грижа, предучилищна
подготовка, образование и професионално обучение и за развитие и
модернизация на общинската образователна инфраструктура и
свързаните с нея дейности.
Осигурена е устойчива мрежа от образователни институции за
ранна детска грижа и предучилищна подготовка, като е гарантиран
достъп за всички деца и семейства на територията на общината.
От първи януари 2021 г., след решение на общински съвет,
„Тунджа“ в общинските детски градини е въведена задължителна
предучилищна подготовка за децата навършили 4-годишна възраст.
От учебната 2021-2022 година в с. Роза е разкрита нова
полудневна детска група към Детска градина „Звездица“, с. Скалица,
община „Тунджа“.
За всички деца, които са обхванати в общинските детски градини,
и в подготвителните групи към общинските училища в селата Бояджик,
Завой и с. Веселиново е осигурена подкрепа чрез прилагане на
интегрирани мерки за осигуряване на достъп до предучилищно
образование (отмяна на таксите, осигурен безплатен превоз, социална
подкрепа, общностна работа и др.)
През учебната 2021/2022 година равният достъп до ранна детска
грижа и качествено предучилищно образование е гарантиран чрез 4
яслени групи към общински детски градини, 25 целодневни групи в
общинските детски градини и три полудневни подготвителни групи.
Мрежата от общински училища осигурява достъп до начално,
основно и средно професионално образование.
През 2021 г. завърши четвъртия випуск дванадесетокласници по
специалността „Лозаро-винарство“ в Средно училище „Св. Паисий
Хилендарски“, с. Скалица. Двама от успешно дипломираните ученици
продължават образованието си във висши училища.
През учебната 2021/2022 г. в Обединено училище „Васил Левски“,
с. Тенево, успешно е реализиран прием на ученици в една
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професионална паралелка в 8 клас по две специалности със срок на
обучение 3 години – специалност „Шлосерство“ и специалност
„Производство на хляб и хлебни изделия“.
Общинската образователна инфраструктура се разширява и
надгражда с гъвкави форми за професионално образование и обучение.
В сътрудничество с екипите на общинските училища, се насърчава
ученето и реинтегрирането в образователната система и на лица,
навършили 16 години и възрастни без начално и основно образование,
чрез предлагане на възможности за включване в самостоятелна форма
на обучение.
Със статут на защитени образователни институции са Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, Средно училище „Св.
Паисий Хилендарски“, с. Скалица, Детска градина „Звездица“, с.
Скалица, и целодневни детски групи в с. Бояджик - част от Детска
градина „Звездица“, с. Скалица, община „Тунджа“.
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, община
„Тунджа“ е включено в Списъците на иновативните училища в
Република България за учебната 2020/2021 година и за учебната
2021/2022 година.
За всички деца и ученици, пътуващи до детските градини и
училища на територията на община „Тунджа“ е организиран и
продължава да се предоставя сигурен и безплатен транспорт.
Общината
и общинските
образователни
институции
в
сътрудничество реализират утвърдени мерки за превенция на риска от
отпадане от образователната система, чрез:
- осигуряване на условия и ресурси за целодневна организация на
образователния процес;
- предоставяне на безплатни закуски и обедно хранене за всички
ученици, включени в целодневна организация на обучението;
- осигурено е съфинансиране от общинския бюджет за
предоставяне на топъл обяд на учениците от Начално училище „Васил
Левски“, с. Завой и от Начално училище „Св. Климент Охридски“, с.
Крумово;
- осигуряване на подкрепа на личностно развитие на всяко дете в
съответствие с неговите потребности;
- устойчиво се прилага моделът на общностна работа и подкрепа
на децата и учениците в образователна и социална среда чрез
длъжността
„образователен
медиатор“, с
цел
подобряване
комуникацията между ръководствата на общината, образователните
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институции и родителската общност за превенция на отпадането на
децата и учениците от общинската образователна система;
- осигуряване на психологическа и логопедична подкрепа.
Подобряват се условията за развитие на заложбите на децата и
младежите чрез дейности по интереси, като в Общински център за
изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с. Кабиле, са сформирани
12 групи по интереси, в които участват 117 деца.
Реализирани са извънкласни дейности и занимания по интереси в
изпълнение на утвърдена Годишна програма на Общински център за
изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с. Кабиле, община
„Тунджа“.
Занимания по интереси се осъществяват в рамките на
целодневната организация на обучението.
Провеждат се занимания по интереси за развитие на
способностите, компетентностите и за изява на дарбите на учениците по
чл.16а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
През 2021 година със съдействието на Сдружението на
директорите на общинските училища е проведен традиционният „Бал на
седмокласниците“.
Общината, учебните и детски заведения и неправителствения
сектор осигуряват извънкласни и извънучилищни форми на работа,
организирани с ресурсите на национални програми на Министерство на
образованието и науката и/или по проекти с външно финансиране.
През 2021 г. три общински училища – Начално училище „Св.
Климент Охридски“, с. Крумово, Основно училище „Св. св. Кирил и
Методий“, с. Дражево и Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с.
Роза, реализираха дейности по Национална програма „Отново заедно“
на Министерство на образованието и науката. През летните месеци са
проведени шестдневни ученически туристически пътувания за ученици
с цел преодоляване на последствията от дистанционното обучение и
пандемията COVID-19. В изпълнение на програмата са реализирани
дейности за обща подкрепа, насочени към интелектуалното,
емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото
развитие на учениците.
По проект „Подобряване на природозащитното състояние на
видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на
МИГ „Тунджа“, изпълняван от Фондация „Екология, комуникации и
общество“, в местността „Бакаджик“
са проведени 5 тридневни
интерактивни лагери за общо 50 ученици от общинските училища.
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Продължава дейността си Център за иновации и детско развитие
„Тунджа“ в село Козарево, разкрит по проект „Пъстра палитра – иновации
за приобщаване“. Проектът е финансиран от Европейския съюз и
Европейския социален фонд. Договор № BG05M2OP001-3.014-0003-C01
от 7.5.2020 г., по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020 г., приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално
приобщаване“; процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ-Тунджа“ – мярка
3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките
населени места“, чрез Водено от общностите местно развитие
По проекта в общинските детски градини са реализирани 9
пътуващи театрални работилници за деца в предучилищна възраст и
родители.
В дворните пространства на 5–те средищни общински детски
градини и на допълнителните сгради към тях в други населени места на
територията на общината са изградени общо 11 зони за комуникация и
игри на открито „Споделени пространства" на обща стойност 53 156 лв.
В зоните са проведени специални общностни събития и доброволчески
инициативи.
При спазване на противоепидемичните мерки са изпълнени
дейности и в 20-те читателски клуба към общинските детски градини и
училища с подготвителни групи и в спортните ателиета в общинските
училища по проект „Компас – Интегрирани мерки за социално включване
в община „Тунджа“.
В рамките на Дейност 6 „Общностни дейности и кампании,
насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса,
етнически произход или религиозна принадлежност“ по проекта, са
проведени общностни събития – пленери на тема „Да нарисуваме
толерантността“. През втория етап от изпълнението на дейността с
участието на местните общности са
реализирани художествени
стенописи върху фасади на пет сгради, публична общинска собственост
– три от тях са сгради на общински детски градини и две на народни
читалища. Променен е обликът на Детска градина „Звездица“, с.
Скалица, както и на сградите на детските групи в селата Дражево и
Бояджик, и на народните читалища в селата Меден кладенец и Генерал
Тошево.
И през 2021 година общината и общинските образователни
институции продължиха да изпълняват проекти, финансирани по ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“.
По два проекта община „Тунджа“ е конкретен бенефициент, като
дейностите се реализират в партньорство и с участието на общинските
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образователни институции в системата на предучилищното и
училищното образование. За дейностите по проектите, насочени към
образователна интеграция и приобщаващо образование са осигурени
средства в общ размер на 779 933 лева.
Общинските училища и детски градини участват в изпълнението на
проекти с конкретен бенефициент Министерство на образованието и
науката, финансирани отново по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, по които се реализират дейности
за повишаване на мотивацията на учениците за учене и за развиване на
техните способности - занимания по интереси и занимания за
преодоляване на обучителни затруднения, както и допълнително
обучение по български език за деца от уязвими групи.
През 2021 година по кампания „Чиста околна среда - 2021“,
конкурсна процедура „Обичам природата - и аз участвам“ на ПУДООС са
реализирани проекти от ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, Детска градина
„Изворче“, с. Кабиле и от Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, за
допълнителната сграда в с. Маломир. Общата стойност на осигуреното
финансиране за подобряване на образователната среда на открито е 16
432 лв.
Експерти от общинска администрация участват и съдействат на
образователните институции при подготовката и изпълнението на
образователни проекти с външно финансиране.
През 2021 г. с подкрепата на Община „Тунджа“ Детска градина
„Изворче“, с. Кабиле, разработи и кандидатства с проектно предложение
по Конкурсна процедура 33.20.-2021 на Център за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
/ЦОИДУЕМ/. Проектът е одобрен и е подписан договор за финансиране
на обща стойност 19 920 лв. Заложените цели по проекта са в контекста
на приоритетите на управленската програма на кмета на община
„Тунджа“ и ПИРО в областта на предучилищното образование.
1.3. Култура, туризъм, спорт и общностни дейности
В изпълнение на дейностите от Програмата на кмета за 2021
година, във връзка с подпомагане на дейностите на спортните клубове и
създаване на възможности за развитие на масов спорт и високо спортно
майсторство, както и в изпълнение на изискванията на Закона за
младежта и приетата през 2020 г. Наредба за управление и
разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане
на спортната дейност на територията на община „Тунджа“, се
12

оптимизират условията за подпомагане и развитие на масовия спорт,
спортните клубове и високото спортно майсторство.
В Регистрите на Министерството на младежта и спорта към 31.12.
2021 година са вписани 15 спортни клуба, от общо 20, които развиват
дейност на територията на община „Тунджа“. Вписването им в този
регистър им осигурява възможност да кандидатстват за финансово
подпомагане на дейността си за съответната календарна година по
приетата Наредба.
През 2021 година за подпомагане дейността на спортните клубове
бяха осигурени средства в размер на 50 000 лв.
В контекста на епидемиологичната обстановка в страната и
съобразно мерките и указанията на държавната власт, през 2021 година,
планираните в общинския спортен календар състезания, турнири и други
дейности с масов характер бяха отложени. Във връзка с преминаване на
учебните заведения към дистанционно обучение не успяха да се
реализират и състезанията от общинския ученически спортен календар
- част от Спортния календар на Министерството на образованието и
науката, както и планираните други общински спортни прояви за учащи
се извън календара.
Пандемията от COVID-19, която рефлектира върху всички аспекти
от живота на обществото, за поредна година не позволи да се
осъществят изцяло заложените в Културния календар мероприятия,
фестивали и празнични чествания с местен, регионален, национален и
международен характер. Въпреки това, проведените прояви, при
спазване на необходимите
мерки, успяха да допринесат за
съхраняването и популяризирането на традициите, оказвайки
положителен ефект върху местната общност.
На 12-ти февруари 2021 г., в с. Скалица, община „Тунджа“ се
проведе Шестнадесети общински празник на виното, с организатори
община „Тунджа", Кметство с. Скалица и Народно читалище „Светлина1928", село Скалица. Предвид епидемичната обстановка един от найжизнерадостните празници в Културния календар се проведе в поразличен формат, който включваше награждаване на победителите в
конкурсите и ритуалното зарязване на лозата.
Сложната обстановка, свързана с COVID-19, постави на изпитание
съхраняването на българските традиции, тяхната приемственост,
представянето им в рамките на утвърдени, популярни, обичани и
очаквани от хората културни прояви, сред които бе и „Кукерландия“.
Мотото на ХХII-то издание на Маскараден фестивал „Кукерландия“, с
организатори общините „Тунджа“ и Ямбол, бе: „Да пазим традициите, да
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пазим себе си и другите, за да пребъде „КУКЕРЛАНДИЯ“!“ С грижа за
здравето на хората и с грижа за удовлетворяване на техните културни
потребности за 2021 г. община „Тунджа“ преформулира формата на
празника, планирайки каскадна фестивална проява, в рамките на която
за всеки от дните в селата да започват последователно маскарадните
шествия през час, за да не се допуска смесване на групите. В рамките
на фестивала се проведе пленер за млади творци „Вдъхновени от
кукерите“, на който бяха изработени 14 приложни мобилни пана-кукерски
маски, всяко от тях вдъхновено от кукерската традиция на конкретно
населено място със съхранена кукерска традиция в община „Тунджа“ и
едно пано за град Ямбол. В пленера участваха четирима млади творци:
Руслан Русев, Гергана Чакмакова, Николай Димитров и Даниел Дубаров
/SuperGteam/, а всяко от селата имаше възможност да подбере
конкретната характерна маска, която представя традицията му. Също
така, наред с необходимите материали за изработката, хората от
населените места със съхранени кукерски традиции се включиха
активно, като дариха и текстилни тъкани с местни специфики – шевици
и др., които бяха вложени в изработката на маската на съответното село.
За съжаление, поради въведените противоепидемични мерки на
територията на област Ямбол през този период, се взе решение
дефилетата на кукерски групи, организирани за 13-14 март 2021 г. да не
бъдат проведени. Изработените по време на пленера за млади творци
„Вдъхновени от кукерите“ пана-маски бяха експонирани на 13 и 14 март
2021 г. в изложба на открито в центъра на село Кабиле, след което бяха
изложени в „Безистена“ гр. Ямбол.
На 3 март 2021 г. по традиция се проведе празнична церемония по
случай 143 години от Освобождението на България пред Мемориала на
загиналите руски войни и български опълченци в лесопарк „Бакаджик“,
на което винаги присъстват и много граждани от общините „Тунджа“ и
Ямбол. Бе отслужен благодарствен молебен, а програмата, посветена
на празника, включи рецитал на актьора Николай Вълканов и
изпълнение на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“. По повод Трети март
бяха проведени и тържества в много от населените места на община
„Тунджа“.
За втора поредна година се проведе благотворителната кампания
„Великден за баба и дядо в община „Тунджа“, която отново обедини
усилията на тунджанци в подкрепа на самотно живеещи, възрастни хора,
хора с увреждания и други, попаднали в затруднение, на светлия
празник Великден. Благодарение на дарените средства и продукти
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община „Тунджа“ осигури великденски обяд на 1732 души във всички 44
села.
На 17 май 2021 г., пред паметника на Априлци в село Бояджик бе
отбелязана 145-та годишнина от Бояджишкия бунт. В тържествената
церемония се включиха Женската певческа група към Народно
читалище „Джон Атанасов -1928“, както и ученици от училището в село
Бояджик с поетичен спектакъл. Община „Тунджа“ обяви и дарителска
кампания за паметна плоча – мемориал с известните имена на 146 от
загиналите в клането.
С ритуално зажънване беше дадено официалното начало на
жътвената кампания в община „Тунджа“ , което се организира за девета
поредна година от община „Тунджа“, кметство с. Търнава и „Пеликан
Агро“ ЕООД. Проведе се и конкурс за детска рисунка на тема „Жътва“,
както и изложба на обредни хлябове. Наградените рисунки и обредни
хлябове бяха показани по време на празника. Част от богатия ритуал
бяха и жътварските трапези с традиционни за сезона ястия, приготвени
от пенсионерските клубове в селата Чарган, Кукорево и Стара река. В
празника се включиха с изпълнения ФА „Тунджа“, самодейци от народни
читалища на общината и други гостуващи изпълнители. На
допълнителна церемония в сградата на община „Тунджа“ бяха
наградени участниците в конкурса за рисунка и обредни хлябове.
През месец юли в парка на село Генерал Инзово се проведе
Панаир на местните занаяти, традиции, продукти и свързаните с тях
производства, част от проект „Традиции и иновации за промотиране на
местна идентичност" на МИГ „Тунджа" и МИГ „Котел, Сунгурларе,
Върбица". На събитието бяха обособени щандове, където местни
производители имаха възможност да представят своите продукти, с
изделия на занаятчии и художници-приложници. Специално изградени
по проекта къщички, реплика на Акбунарската къща, представяха на
посетителите уредбата на дома на селата Дражево и Генерал Инзово, а
в останалите бяха демонстрирани занаяти. В пъстрия празник се
включиха представители на тунджанските села, които подредиха кътове,
показвайки красотата на своите костюми и специфични ястия. В неговата
богата и пъстра програма участваха певчески групи и танцови формации
от читалищата и клубовете на пенсионера от община „Тунджа" и гости
от МИГ „Котел, Сунгурларе, Върбица".
Реализирането на това събитие, както и много други прояви от
Културния календар на общината допринасят за промотиране на
местната идентичност и притежават потенциал за развитие на туризма.
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На 6 септември - Съединението, община „Тунджа“ отново
организира фолклорния концерт „Всички българи заедно“ в с. Победа,
но тази година той прерасна и във финал на „Поход на единението
българско“ и събра на една сцена български и бесарабски фолклорни
изпълнители. Организатори на концерта бяха Асоциация Обмен –
България – Франция и Българска академия на науките и изкуствата. В
него участваха певчески и танцови групи от селата Победа, Овчи
кладенец, Гълъбинци, Бояджик, Стара река и Детски танцов ансамбъл
„Пъргавелче“, гр. Шумен. В празника „Всички българи заедно“ се
включиха и изпълнители от „Поход на единението българско“,
организиран от Български арт и фолклорен център „Нестия“. На сцената
се изявиха и гостуващи в България вокални състави на бесарабски
българи от Украйна. Празникът постигна целта си - със силата на
изкуството и фолклора да обедини българите от страната и от чужбина.
През месец октомври, с много прояви в гр. Ямбол и с. Бояджик бяха
отбелязани 118 години от рождението на Джон Атанасов, организирани
от НТС -Ямбол, община „Тунджа“, РУО - Ямбол, кметство с. Бояджик,
ОСК „Тунджа“ - Ямбол, ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“ - Ямбол,
НЧ „Джон Атанасов -1928“ - с. Бояджик и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бояджик. Освен честването пред паметника на Джон Атанасов, в
читалището бяха прожектирани и документални филми за него. Проведе
се и ученически крос и състезание по информационни технологии.
През 2021 г. културният живот в община „Тунджа“ се обогати с нова
проява, което кореспондира с дейността „Въвеждане на нови мащабни
форуми и форми за изява и развитие на таланта и възможностите на
децата и учениците“ от Програмата за управление на кмета на община
„Тунджа“ за мандат 2019-2023 г. За Деня на народните будители община
„Тунджа“ организира конкурс за изпълнение на стихотворение от
български автор за всички тунджански деца и ученици. Конкурсът се
проведе онлайн на официалната страница във Фейсбук на община
„Тунджа“. По-късно, на специална церемония в сградата на общината
бяха връчени наградите на победителите и грамоти на участниците.
Една от най-мащабните инициативи за 2021 г. – Коледният
благотворителен бал на общината събра рекордната сума от 76 950,85
лв. В неговото организиране и провеждане, при спазване на всички
въведени мерки, отново се включи цялата местна общност с откупуване
на покани, с дарения на експонати за търга на бала, с изработка на
коледни сувенири и на кулинарни изкушения за базарите.
В края на месец декември се проведе церемония по
награждаването на най-добрите спортисти на БК „Априлец“ за 2021
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година. Организатори на събитието, което се превърна в традиция през
годините, са община „Тунджа” и Управителният съвет на боксовия клуб.
Във връзка с продължаващата усложнена епидемична обстановка,
Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ имаше по-ограничени изяви. През 2021 г.
Ансамбълът е имал 6 участия. Отделно се е включил в празнични прояви
на общината, училища и читалища, като празника за началото на
жътвената кампания в с. Търнава, Коледния благотворителен бал,
честването на 140 г. от създаването на ОбУ „Васил Левски“ с. Тенево и
др.
През 2021 г. бяха популяризирани и поощрени толерантността и
приемствеността между децата и младежите, чрез организирани и
проведени интерактивни събития от Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
През февруари МКБППМН – „Тунджа” участва в организирането и
провеждането на Ден на розовата фланелка – кампания „Да бъдем
приятели“, осигурявайки и подаръци за участниците – календар, химикал
и ключодържател.
В края на учебната година беше проведено обучението „Ваканция
здравей“.
За първия учебен ден на новата учебна година беше проведена
инициативата „Училище, здравей“, чрез която за всички първокласници
и деца от подготвителните групи в училищата бяха осигурени раници.
През ноември в училищата беше проведена кампанията „Ден на
доброто и толерантността“, а учениците получиха като подарък
моливник и химикал.
През 2021 г. община „Тунджа“ разполагаше с намален ресурс във
Фонда за общински стипендии и еднократно финансово стимулиране на
даровити ученици и студенти – около 23 000 лв., защото в края на 2020
г. не беше проведен Благотворителен бал, а беше организирана
Благотворителна кампания заради наложените ограничителни мерки.
Средствата бяха разпределени според утвърдените Правила.
През 2021 година беше подпомогнат финансово с едногодишна
стипендия един студент, на десет ученици от горен курс бяха отпуснати
шестмесечни стипендии в общ размер на 4 360 лв. Отделно, с
еднократно финансово стимулиране, бяха подпомогнати още 67 ученици
в начален, среден и горен курс, сред които отличниците и
осмокласниците в Средното училище в с. Скалица и Обединеното
училище в с. Тенево.
Еднократно финансово стимулиране получиха Кристиян Банов за
подпомагане на подготовката и развитие на музикални умения и Даниел
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Асенов за спечелване на титлата в най-стария боксов турнир
„Странджа“.
Финансово стимулиране за високи спортни постижения и за
развитие на масовия спорт общината връчи през юни на изявени
спортисти от Боксов клуб „Априлец“, с. Бояджик, а в края на годината
бяха наградени девет от най-добрите боксьори на клуба.
Със сумата от 7 000 лв. през 2021 година на два пъти беше
подпомогнато лечението на 5-годишния Виктор от с. Кабиле.
През 2021 г. бяха подписани административните договори на
внесените проектни предложения по процедура на МИГ-Тунджа, на
които община „Тунджа“ е бенефициент:
„Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и
традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на
народните читалища - потенциал за ревитализация на селските
общности“;
„Творческа резиденция Тунджа"- маркетинг и популяризиране на
местно наследство със средствата на изкуството, фолклора и
традициите";
„Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна
марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната
идентичност“.
В ход е тяхното изпълнение, което ще допринесе за
популяризиране на местните специфики и културно наследство, в това
число и развитие на туризма.
Приоритет 2. РЕАЛИЗИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ,
РАЗУМНО
УПРАВЛЕНИЕ
НА
СОБСТВЕНОСТТА,
ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА НА ЖИВОТ И ИНОВАЦИИ
През втората година на реализация на Програмата за управление
продължава работата на общината по доброто и законосъобразно
стопанисване на общинската собственост.
Към настоящия момент общината е собственик на:
- сгради и дворни места - публична и общинска собственост,
представляващи кметства, училища, детски градини, читалища,
здравни служби, жилища, сгради със стопанско и търговско
предназначение;
- поземлени имоти, представляващи земеделски земи, с обща
площ 96 581 дка;
- 77 общински язовира;
- 28 183 дка гори.
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От създаването си до сега Община „Тунджа“ е съставила и
регистрирала в Агенция по вписванията – Ямбол 6 072 акта за общинска
собственост. За отчетния период съставените актове са 109, предимно
за поземлени имоти.
Въз основа на приетата Стратегия за управление на общинската
собственост за периода 2019 - 2023 г. и съгласно изискванията на ЗОС
ежегодно внасяме за утвърждаване Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост, която е приета с
Решение № 324 от Протокол № 22 от 28.01.2021 на Общински съвет
„Тунджа“.
Същностната цел на Стратегията и на Годишните програми е да
очертаят политиката на общината за успешно разпореждане през
годините с общинската собственост, да се насочи вниманието на
земеделските производители, представителите на бизнеса от другите
стопански дейности, на инвеститорите, към развитието на печеливши
дейности, които да повишат качеството на живот в нашите села.
През отчетния период са реализирани добри приходи от отдадени
под наем имоти, аренди и продажба на недвижими имоти. Това е
потвърждение, че територията на община „Тунджа” остава все така
атрактивна за инвеститори и граждани. Този факт още веднъж
подчертава, че усилията на ръководството на общината за подобряване
на състоянието на инфраструктурата и създаване на оптимални условия
за бизнеса не са напразни.
През отчетния период по предложение на Кмета на общината,
Общинският съвет е разгледал общо 123 предложения за придобиване,
управление и разпореждане с общински имоти и вещи. Конкретно
одобрените решения са:
 за продажба на 29 общински недвижими имота;
 за делба на 41 съсобствени недвижими имота;
 за учредяване право на прокарване на оптичен кабел през
имоти-общинска собственост в 16 населени места.
В изпълнение на взетите решения през периода са проведени 54
търга за отдаване под наем, аренда и продажба на посочените в
решенията имоти. През отчетния период са сключени 116 договори за
продажба, наем на сгради, дворни места, земеделски земи и за
предоставяне на вещни права. От тях 13 са за наем на язовири.
Общината продава само този сграден фонд, който е с отпаднала
необходимост. Целта на всички продажби е не само увеличаване на
собствените приходи, но и създаване на условия за развитие на бизнеса,
19

което е основна предпоставка за по-нататъшно увеличаване на
доходите и заетостта на населението.
В резултат на дейността по изпълнение на решенията на
Общинския съвет към 31.12.2021 година действащите договори са, както
следва:
 43 договори за отдаване под наем на язовири;
 4 концесионни договори за язовири;
 280 договори за наем и аренда за земеделска земя, от които 259
за наем на земеделска земя и 21 за аренда на земеделска земя;
 43 договори за наем на помещения, сгради и дворни места, в това
число 29 договори с лични лекари, 10 договори със стоматолози;
 7 договори за наем на общински жилища;
 18 договори за право на ползване.
Вследствие на осъществения контрол приходите по посочените
договори, които са постъпили в общината са подобрени и възлизат общо
на 1 396 388 лева.
Открити са процедури по реда на чл. 34 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и са издадени съответните
индивидуални административни актове по 3 административни преписки.
Във връзка с промяна на срока по чл. 37в, ал. 7 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и в момента
продължава изплащането на така наречените „бели петна“. За 2021 год.
са постъпили 7 заявления за получаване на дължимото рентно плащане
за периода от 2012 – 2015 г.
През отчетния период на основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи в общината са
постъпили и са обработени 75 бр. заявления за предоставяне на
пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд. По тях са сключени
72 договора. За първата стопанска година постъпленията по
новосключените договори са 180 602 лв.
На основание чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи са сключени 469 бр. едногодишни
договори за наем, с които са предоставени на земеделските
производители проектираните в плановете за земеразделяне полски
пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до
имотите и напоителните канали, които не функционират.
Постъпленията от приходи за 2021 г. са, както следва:
- 207 434 лв. - приходи от наем на ДМА (наем язовири, наем
помещение, наем дворно място, наем сграда);
20

- 1 097 767 лв. – приходи от наем земя (наем земя, наем от пасища
и мери, наем полски пътища, други нестопански терени);
- 103 355 лв. – приходи от продажба на стоки и услуги (в т.ч.
продажба на дървесина горски фонд, продажба на дървесина на корен,
приходи от изкоп на гроб, ВиК услуги, възстановени суми за ковчези от
кметства);
- 6 299 лв. - приходи от административни такси от продажба на
общински земи и сгради;
- 350 187 лв. – приходи от лихви от просрочени наемни и
концесионни плащания;
- 13 304 лв. – други неданъчни приходи (от продажба на амбалаж,
тревна маса, отпадъчно желязо, тръжни документи);
- 49 420 лв. – от продажба на сгради общинска собственост;
- 18 682 лв. – приходи от продажба на НМА (наем право на
ползване, учредени вещни права- право на прокарване и право на
ползване);
- 272 869 лв. – приходи от продажба на земя (поземлени и
урегулирани поземлени имоти);
- 72 505 лв. – приходи от концесионни плащания.
Общо постъпили приходи: 1 878 593 лв.
Разходите за 2021 год. за двете звена: дирекция СПОС и дирекция
ДДИ, общо са 641760 лева.
Активизира се работата по управлението и разпореждането с
горите - общинска собственост, разположени на площ от 28 183 дка. В
изпълнение на заложената социална политика са осигурени общо 200
пространствени куб.м. дърва за огрев. Те са предоставени на хора в
затруднено материално положение, в т. ч. и на майки с малки деца, на
инвалиди и на други крайно нуждаещи се групи от населението.
Извършен е промишлен дърводобив на 300 куб.м. дървесина.
През отоплителният сезон на отчетения период са предоставени
общо 60 тона въглища и 114 тона дърва за огрев на детски градини,
кметства и клубовете на пенсионера, с което е осигурено нормалното
функциониране на тези заведения.
КОВИД обстановката повлия на изпълнението на маршрутните
разписания и часовия график за тяхното движение в утвърдената
транспортна схема на общината. Това доведе до редуцирано
транспортно обслужване на населението, което продължава и в
момента. Утвърдената схема включва 20 линии с 61 маршрутни
разписания за движение.
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На територията на общината функционират 242 търговски обекта.
От тях места за настаняване са 2 обекта и 63 питейни заведения. През
отчетния период въпреки пандемията 25 питейни заведения са
подновили категоризацията си, а на други 6 са издадени временни
удостоверения за работа.
През 2021г. продължиха да работят лицата наети по проект
„Обучения и заетост“ - 6 лица, по НП „Активиране на неактивни лица“ –
1 лице. Наети бяха безработни по Регионална програма за заетост – 11
лица, НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ - 1 лице,
Програма „Старт на кариерата“ – 1 лице. Предвид пандемията от Ковид,
бяха назначени 15 лица от целевата група: продължително безработни
лица по „Програма за обучение и заетост на продължително безработни
лица“.
През 2021г. приключи проект по Оперативна програма «Развитие
на човешките ресурси», чрез Водено от общностите местно развитие,
проект №BG05M9OP001-1.072-0001 „Осигуряване на заетост чрез
обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на
Община „Тунджа“, Договор № BG05M9OP001-1.072-0001 – финансиран
от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“. Стойността на проекта е 284 359,02лв.,
с
продължителност 16 месеца.
Съгласно договорът, с цел постигане на устойчивост, Общината
осигури заетост на 17 лица от целевата група за 3 месеца.
През 2021 година, в съответствие с прилагането на чл.12 от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и договор
между Община „Тунджа“, Дирекция „Социално подпомагане” - Ямбол и
Инспекция по труда – Ямбол е изготвена Общинска програма, чрез която
средномесечно 30 лица - обект на месечно социално подпомагане са
ангажирани за извършване на обществено полезни дейности в
населените места на общината.
В Дирекция „Други дейности по икономиката“ която обединява
звено „ДДИ“ и „БКС“ звено се акцентира върху решаването на найважните за жителите на общината приоритети, както и върху
запазването, развиването и качеството на всички предлагани от
общината дейности и услуги.
Създаденото през 2015 година звено „Благоустройство и
комунални дейности“ към дирекция „Други дейности в икономиката“
продължава да доказва своята ефективност и през 2021 година.
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За отчетния период Звено „БКС” е развивало дейност във всички
населени места на територията на община „Тунджа”. Извършените
видове работа са, както следва :
- на територията на 28 села са извършени строително ремонтни
дейности /направа на настилка от бетонови плочки, бетонова настилка,
водостоци, ремонт на пилони, направа на огради, отстраняване на
опасни сгради и предмети от покриви, ремонт на пропаднали шахти,
демонтаж на опасни съоръжения от детски площадки и автоспирки,
изграждане на фундаменти за спортни съоръжения и контейнери,
монтаж на пътни знаци и др./;
- в 44 населени места са окосени около 900 000 кв.м. тревни
площи;
- в 20 населени места са оформени короните на дървета;
- в 40 гробищни паркове е извършено почистване и са направени
просеки по регулационните граници за поставяне на ограда в някой от
тях и е извършено пръскане с хербициди;
- ежедневно почистване и извозване на битови отпадъци от м.
„Бакаджик“;
- премахнати са опасни дървета и клони в 30 населени места.
Добитата дървесина е предоставена за отопления на ЦДГ, училища,
социални заведения и кметства;
- чакълирани са улици в 7 населени места;
- извозени са битовите отпадъци от ликвидирането на сметища
близо до населени места в общината;
- почистени са 7 броя язовири от сухи и мокри храсти и дървета;
- извършени са асфалтови кърпежи върху 17 км. пътна мрежа и 14
км. улична мрежа;
- извършено е косене на банкети на 2 456,37 дка;
- извършено е дробене на клони за 1 038 моточаса;
- извършени са изкопи на канали, почистване на дерета,
подравняване на терени за обществено ползване, ремонт на
преливници на язовири за 1 808 моточаса;
- извършени са услуги на „Водоснабдяване и канализация“ АД Ямбол - 221 броя, от които 200 безвъзмездни;
- изкопани са 167 гробни места, от които 8 са социален гроб;
- извършена е дейност от товарен автомобил-самосвал
/извозване на строителни, инертни материали, земни маси и дървени
трупи/ за 21 села.
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Поддръжката и текущия ремонт на уличното осветление в
населените места на община „Тунджа“ за изминалата 2021 г. се
изпълняваше от „ЕЛТЪР“ ЕООД.
За изминалата година са ремонтирани 981 улични лампи, от които
331 са подменени с 30 W LED лампи, които осигуряват по-добра
осветеност при по-ниска консумация на електрическа енергия.
Реалната цел в политиката на общината за успешно стопанисване
на общинската собственост е да бъдат подкрепени инвеститорите в
усилията им за реализиране на намеренията им в полза на жителите на
населените места. Амбицията на общинската администрация е да се
създават условия за разкриване на нови работни места, както в
общинските звена, така и във фирмите на територията на общината.
Контролът и стопанисването на общинската собственост е акцент върху
недопускане на корупционни прояви при осъществяването на сделки с
общинско имущество.
Приоритет 3. РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И
ОКОЛНАТА СРЕДА
Във връзка с поддръжката на общинската пътна и улична мрежа в
населените места са изпълнени:
- Доставка и монтаж на пътни знаци;
- Текущ ремонт на път Дражево – Кабиле;
- Текущ ремонт на път Ямбол – Кабиле – Желю войвода;
- Текущ ремонт на път Окоп – Ханово;
- Текущ ремонт на местен път № 000146 /хижа Пиргуля/;
- Текущ ремонт на път Тенево - Маломир – Дряново – Драма;
- Текущ ремонт на път Калчево – Симеоново;
- Текущ ремонт на път Тенево - Симеоново;
- Текущ ремонт на път Чарган - Джинот;
- Напречна маркировка пред училища и ЦДГ в селата:
Веселиново, Бояджик, Скалица, Хаджидимитрово, Кукорево, Дражево,
Крумово, Маломир, Роза, Безмер, Завой, Тенево и Кабиле;
- Текущ ремонт на ул. „Д. Чинтулов“, с. Веселиново;
- Текущ ремонт на улична мрежа с. Кукорево;
- Текущ ремонт на улична мрежа в с. Ханово и с. Симеоново;
- Текущ ремонт на улична мрежа с. Безмер;
- Текущ ремонт на улична мрежа с. Калчево;
- Текущ ремонт на улична мрежа с. Каравелово.
Изготвени са инвестиционни проекти и са изпълнени:
- Основен ремонт на тротоари по ул. "Хр. Ботев" от о.т. 28 до о.т.
121, с. Веселиново;
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- Тротоари по ул. Космос от о.т.71 до о.т.53 и от о.т.53 до о.т.86, с.
Златари;
- Основен ремонт на ограда и тротоар пред общинска сграда в с.
Калчево;
- Благоустрояване на УПИ І, кв.36, с. Безмер;
- Повдигната пешеходна пътека по ул. "Спартак", между о.т.65 и
о.т.118, с. Кабиле.
С цел подобряване състоянието на водопроводните мрежи в
населените места и осигуряване на вода за питейно-битово
водоснабдяване са изпълнени:
- Авариен ремонт на напорен водоем в землището на с. Бояджик;
- Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. "Ю. Гагарин" от
о.т.143 до о.т.196, с. Ханово;
- Сградно водопроводно отклонение, с. Ханово;
- Авариен ремонт на чешма, с. Кабиле.
За поддръжката на общинския сграден фонд са изпълнени основни
ремонти на следните общински сгради:
- Ремонт на покрив на административна сграда - кметство,
с.Кабиле;
- Ремонт на административна сграда - кметство, с. Скалица;
- Ремонт на административна сграда - кметство, с. Челник - първи
етап;
- Основен ремонт сграда на ЦДГ, с. Чарган – първи етап;
- Ремонт на сградата на НЧ "Просвета 1920", с. Маломир;
- Ремонт на ограда по западната регулационна линия на УПИ XI,
кв.20 по ПУП на с. Кукорево;
- Възстановени са оградите на гробищните паркове в селата
Веселиново и Победа.
Изпълнени са текущи и аварийни ремонти на следните общински
сгради:
- Ремонт на 4 броя читалищни сгради в селата Победа, Чарган,
Каравелово и Сламино;
- Ремонт на захранващи ел. табла в общински сгради - Гълъбинци,
Каравелово, Коневец, Симеоново, Сламино, Ханово, Чарган и Челник;
- Ремонт външна тоалетна в с. Безмер;
- Ремонт на ел. инсталация в сградата на ОЦИДР, с. Козарево;
- Авариен ремонт на сградата на ДГ „Звездица“, с. Скалица;
- Ремонт на фасади на административна сграда - кметство, с.
Генерал Инзово;
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- Ремонт на фасада на административна сграда - кметство, с.
Кабиле;
- Ремонт на административна сграда - кметство, с. Златари;
- Ремонт на административна сграда - кметство, с. Бояджик;
- Ремонт на пенсионерски клуб с. Генерал Инзово;
- Ремонт на дневен център за стари хора с. Генерал Инзово;
- Ремонт покрив на административна сграда – кметство с. Межда;
- Ремонт на помещения в общински сгради, ползвани от РУ
"Тунджа" в селата Ботево, Бояджик, Генерал Инзово, Генерал Тошево,
Кабиле, Крумово, Миладиновци, Маломир, Победа, Сламино, Търнава,
Чарган;
- Ремонт на помещение в общинска сграда с. Роза;
- Авариен ремонт на общински сгради в селата Голям манастир,
Крумово, Миладиновци и Скалица;
- Авариен ремонт покрив на административна сграда - кметство с.
Кукорево;
- Авариен ремонт на сградата на НЧ „Н.Й. Вапцаров“ с. Генерал
Инзово.
- Изготвени са инвестиционни проекти за:
- Основен ремонт на сградата на ОУ "Христо Ботев", с. Ботево;
- Рекултивация на депо за отпадъци, находящо се в землището на
с. Безмер;
- Ремонт на път Меден кладенец – Скалица, участък
/Миладиновци - Крумово/;
- Изграждане на физкултурен салон към СУ "Св. Паисий
Хилендарски" с. Скалица.
С цел предпазване имотите на гражданите от вредното
въздействие на водата е изпълнено:
- Отводняване на ул. "Поморие" и ул. "Трети март" , с. Завой - І
етап;
- Авариен ремонт на отводнителна канавка между о.т.67 и о.т.60,
кв.25 и кв.11, с .Чарган.
За реализиране на мерки за подобряване на енергийната
ефективност на уличното осветление в населените места на общината
е сключен договор, в изпълнението на който през 2022 г. ще бъдат
изготвени инвестиционни проекти за модернизация на системи за
външно изкуствено осветление в 11 населените места на Община
"Тунджа".
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Във връзка с разширение на газопреносната мрежа на територията
на Община „Тунджа“ е газифицирана сградата на ЦДГ "Изворче" с.
Кабиле.
За подобряване на услугите по управление на отпадъците и
подобряване на необходимата инфраструктура е изградена
второстепенна улица в землището на с. Хаджидимитрово, обслужваща
Регионалния център за управление на отпадъците.
През 2021г. са сключени договори и през 2022 г. продължава
изпълнението на:
- Основен ремонт на тротоари по ул. "9-ти септември" между о.т.
100 и о.т.112, с. Овчи кладенец;
- Благоустрояване на УПИ II, кв.8, с. Стара река - II етап;
- Изработка и монтаж на автоспирка в с. Крумово;
- Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски
надзор за обект: Изграждане на сграда за ЦДГ в УПИ XIV, кв.57 по ПУП
на с. Роза.
През 2021г. приключи строителството по три проекта, финансирани
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.,
съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони:
- „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на
Община „Тунджа“ в селата Бояджик, Веселиново и Роза;
- „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата
Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа”. Предстои издаване на
разрешение за ползване на обектите в селата Ботево и Роза;
- „Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище
„Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик. Предстои издаване на
удостоверение за въвеждане в експлоатация.
През 2021 г. продължи изпълнението на следните договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, съфинансирана
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по
процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“:
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- Преустройство на част от училищна сграда в Приложен учебен
център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти
в с. Генерал Инзово;
- „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП
на с. Безмер, Община „Тунджа“ и Реконструкция на спортна площадка,
находяща се в УПИ XI, кв.20 по ПУП на с. Кукорево;
„Реконструкция
и
ремонт
общинска
образователна
инфраструктура с местно значение – Основен ремонт на детска градина,
находяща се в УПИ XIV, кв.16 по ПУП на с. Крумово и Основен ремонт
на отоплителна инсталация на ОУ „Васил Левски“, находящо се в УПИ I,
кв.50 по ПУП на с. Тенево;
- „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул.
„Странджа” от о.т. 131 до о.т. 132, с. Ботево; ул. „П. Волов” от о.т. 203 до
о.т. 143 и ул. „Поп Андрей” от о.т. 204 до о.т. 205, с. Тенево.
Приоритет 4. ДОСТЪПНИ УСЛУГИ, СИГУРНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ
И ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
СБЛИЖАВАНЕ
С Решение № 364 от 24.02.2021 на Общински съвет „Тунджа е
приет План за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ /ПИРО/ за
периода 2021-2027 година.
ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните
предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана
визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към
по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие
на територията.
ПИРО на Община „Тунджа“ е разработен за цялата територия на
Община "Тунджа", като в него са определени зони за прилагане на
интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и
за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за
коопериране със съседни общини.
ПИРО е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания
за прилагане на нормативните документи, свързани с местното
самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната
среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината.
През 2021 година Община „Тунджа“ създаде изцяло нов сайт, който
е базиран на най-новите технологии и тенденции в сферата на уеб
дизайна и интернет.
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При създаването му са приложени водещите световни и
национални тенденции за сайтове на публични институции, които
акцентират на информацията и услугите, предоставяни на гражданите и
бизнеса. За тяхно удобство те са достъпни от няколко места в сайта.
В него има и актуални новини, подробна информация за работата
на Общински съвет, контакти на цялата администрация в Ямбол и в 44те тунджански села и представяне на цялата палитра от дейности на
общината. На него има линк и към информацията от стария сайт.
Новините и полезната информация от сайта се публикува и в
официалната страница на община „Тунджа“ в социалната мрежа
Фейсбук. Скоро това ще е възможно и в социалната мрежа Twitter.
Сайтът се визуализира и е еднакво удобен за ползване както на
настолни компютри и лаптопи, така и на мобилни телефони и таблети.
През втората година от мандат 2019-2023 година община „Тунджа“
положи усилия да утвърди качеството и да разшири спектъра на
административните услуги, предоставяни в общинския център и в
населените места на общината.
През 2021 година администрацията на общината работи в две
направления извън общите й ангажименти.
Първото направление бяха проведените три пъти избори за
Народно събрание и едновременно с това проведените през ноември
2021 година избори на Президент и вицепрезидент на България.
Ръководството на общината организира спазването на всички
противоепидемични мерки и изборите преминаха спокойно и без
инциденти.
Второто направление беше преброяването на населението и
жилищния фонд. В общината бе създадена Временна общинска
преброителна комисия, която от април 2020 г до ноември 2021 г. имаше
ангажимента да организира и подпомага дейността на преброителите и
контрольорите. В общината бяха назначени 96 преброители и 35
контрольори.
Процеса на преброяването приключи в рамките на установените от
закона срокове. Материалите от преброяването бяха предадени
своевременно от преброителите на контрольорите. В определените
графици
всички материали по преброителните участъци бяха
предадени на определените работни групи в Отдел „Статистически
изследвания“- Ямбол.
Създадена беше необходимата организация и бяха спазени всички
срокове за приключване на преброителния процес и оформянето на
документацията. В общината няма непреброен участък, което е
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предпоставка за добрата работа на всички лица взели участие в
преброяването.
През 2021 година са извършени 4317 административни услуги по
гражданско състояние. Издадените удостоверения за наследници са
2168.
През 2021 година са родени 193 деца с постоянен адрес на
територията на общината. За същия период са пресъставени 21 акта за
раждане на деца родени в чужбина с постоянен адрес на родителите в
населените места на общината.
Община „Тунджа“ е избора на 63 двойки за сключване на
граждански брак. Най-много са в с. Козарево – 13 на брой, след това в с.
Завой - 9 брака, с. Симеоново – 8 брака, с. Веселиново – 5 брака.
Дванадесет граждански брака са сключени с изнесен ритуал. За четири
граждански брака, сключени в чужбина са пресъставени български
актове.
Починалите лица по постоянен адрес на територията на общината
са 599, спрямо 596 лица през 2020 г. Актовете за смърт съставени в
населените места на община „Тунджа“ са 432 на брой. Пет жители на
общината са починали в чужбина и за тях има пресъставени български
актове за смърт.
В кметствата и населените места на общината има направени 729
нотариални заверки, за които са заплатени 18 124 лева от гражданите.
Повишаване квалификацията на общинските служители и
запознаване на кметовете и кметските наместници с промените в
законодателството бе организирано в три броя обучения по проблемите
на финансовото управление и контрол в общината, избори за Народно
събрание, приоритети до края на мандата при провеждане на общински
политики, предоставянето на социални услуги, взаимодействие на
общината с неправителствени организации, общински ангажименти при
предотвратяване на наводнения.
Въпреки продължаващата пандемия от COVID-19 през 2021 г. в
общината са проведени 86 приемни дни, в които 209 граждани са се
срещнали и разговаряли с кмета на общината. Поставените въпроси са
в сферата на здравеопазването, инфраструктурата, влошеното качество
и честите аварии на водата за питейно-битови нужди, въпроси от
социален характер и лични проблеми. На тези срещи в общината кмета
кани и част от ръководството на общината, както и специалисти от
администрацията, които адекватно и бързо да дадат отговори на
поставените въпроси.
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Изнесените приемни дни по населените места в община „Тунджа”
са също част от периодичните срещи на кмета на общината с жителите
по населени места. Тези приемни дни са изключително полезни, особено
за хората, които нямат физическата или финансова възможност да
достигнат до общинския център, за да поставят своите въпроси. Целта
на общинското ръководство е да улесни жителите на общината, които
желаят да бъдат изслушани и да изкажат мнение по важни за тях
въпроси и намиране на решение на проблемите им. Изнесените приемни
за 2021 г. са в 24 населени места. На тези срещи присъстваха 152
човека.
Повечето от поставените проблеми в различните населени места
са идентични и касаят лошото състояние на пътната и уличната мрежа,
транспортното обслужване, качеството на медицинското обслужване,
честите аварии на питейната вода и нарушената пътна настилка, след
извършване на ремонт на водопроводната мрежа, проблеми с
транспорта и уличното осветление и проблеми свързани с почистването
и поддържането на гробищните паркове, сметосъбирането и
сметоизвозването. Най често поставените въпроси са свързани с
трудностите, които срещат жителите на селата при намиране на работа,
липса на средства за набавянето на дърва за огрев.
По проблемите, свързани с честите аварии на водопроводната
мрежа по селата и нарушената пътна настилка, след извършване на
ремонтни дейности, общинското ръководство многократно провежда
срещи с управителя на „В и К - Ямбол”. Водените разговори са в посока
на предприемане на действия за бързо възстановяване на пътната
настилка на отремонтирани участъци по водопроводните мрежи по
населените места на база направени писмени докладни от кметове и
кметски наместници.
В действащия Семеен кодекс е заложена правната уредба на
настойничеството и попечителството, които се учредяват по отношение
на две категории лица – ненавършили пълнолетие и запретени.
Настойничеството и попечителството над ненавършил пълнолетие
или запретен се учредява от органа по настойничество и по
попечителство по постоянен адрес на лицето. Това е Кметът на
общината или длъжностно лице, определено от него.
Учредяването на настойничество и попечителство следва законово
установена процедура. Тя обхваща сезиране на органа, проверяваща
дейност и назначаване в срок на настойнически съвет или попечител и
заместник-попечител. В своите действия Органът по настойничеството
и по попечителството при Община „Тунджа“ работи в тясно
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сътрудничество с дирекция „Социално подпомагане“, Районна
прокуратура, специализирани институции и други администрации,
подпомага дейността на настойниците и попечителите.
Към момента в Община „Тунджа“ има учредени общо 21
настойнически и попечителски дела, четири от които са на непълнолетни
лица.
През изминалата 2021 г. има образувано едно дело настойническо на поставено под пълно запрещение лице. Назначени са
настойници по право на две лица, поставени под запрещение.
Извършени са две промени в състава на настойнически съвети, както и
една промяна на попечителя и заместник-попечителя.
Съгласно изискванията на Държавна агенция „Електронно
управление” , която има функции по издаване, налагане и контрол на
политики, правила и добри практики в областта на електронното
управление, от средата на 2021 година в Община „Тунджа“ се
предоставят 124 броя електронни административни услуги. Тези услуги
обхващат целия диапазон от общински услуги, които могат да заявят от
граждани от територията на цялата страна и дори от чужбина. Във
връзка с прилагането на Стратегията за модернизация на
администрацията и промяната с структурата на отделните министерства
предстои допълнително разработване на системи за предоставяне на
електронни услуги и от населените места на общината.
Обработката на деловодните преписки и тяхното правилно
архивиране са също приоритет в работата по административното
обслужване в общината.
За 2021 година в деловодството на общината са регистрирани
общо 17 926 преписки, в т.ч. входящи 14 470 и изходящи 3 456. Наймного входящи писма са постъпили от граждани - 5 791, след това са
писмата от съдебни институции - 2 726, докладните от кметове и кметски
наместници - 2 036 и от фирми - 2 171, в т.ч. искания, информации,
справки, предложения и сигнали.
Както и през предходни мандати, община „Тунджа“ работи
ефективно с органите на МВР в лицето на служителите от Районно
управление „Тунджа“.
По данни от ръководството на РУ „Тунджа“, през 2021 година са
регистрирани 1 997 сигнала. По данни на прокуратурата са заведени 233
престъпления. Общо разкритите престъпления са 151, в т.ч. криминални 116 и икономически - 35. Процентът на разкриваемост за
2021 г. е 64,80 на сто, при 64,50 на сто през 2020 година. Разкритите
престъпления от минал период са 32 броя.
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Пътнотранспортните произшествия /ПТП/ на територията на
общината за 2021 г. са общо 78, в т.ч. 23 в населените места и 55 извън
населените места. В 6 броя ПТП има 12 ранени лица и в три броя ПТП
има 3 загинали лица. По Закона за движение по пътищата, общо
нарушенията са 3 616 броя, като на 108 лица са съставени актове за
административни нарушения, а на 3 508 лица е наложена глоба с фиш.
Районно управление – Тунджа, извършва контрол на въведените
противоепидемични мерки на територията на Община „Тунджа“ във
връзка с издадените законови и подзаконови нормативни актове.
През 2021 г. общо 2 315 лица в населени места на общината са
поставени под карантина. Извършени са 2 614 броя проверки на лица,
поставени под карантина, като за 2021 година са съставени 2 429
протоколи за предупреждение по чл. 65 от ЗМВР – за спазване на
противоепидемичните мерки. Не са установени административни
нарушения по Закона за здравето. Образувани са досъдебни
производства за нарушена карантина по време на епидемия на лица в
селата Победа, Търнава, Скалица и Крумово.
През 2021 година служители на Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ участват в предотвратяването на
171 инцидента на територията на община „Тунджа“. Погасени са 27
пожара с преки материални загуби и 115 пожара без преки материални
загуби. В Районната служба са получени 6 лъжливи сигнала, а в 13
пътнотранспортни произшествия служителите-пожарникари са помагали
със своя техника за изваждането на хора от катастрофирали
автомобили.
В тази трудна за всички ни година, искам да отбележа и
заслуженото признание на участниците в онлайн гласуването на
националната електронна медия Kmeta.bg.
За „Кмет на месеца“ на тема „Трифон Зарезан“ през м. февруари
2021 г. в категорията „Средни общини" на първо място е Кмета на
община „Тунджа", с резултат 51,4 % от онлайн гласуването. Общинският
празник на виното е сред утвърдените във времето прояви от Културния
календар на общината, а негови организатори са община „Тунджа",
Кметство с. Скалица и Народно читалище „Светлина-1928", село
Скалица. През месец февруари 2021 г. се проведе Шестнадесето
издание на празника, във формат съобразен с противоепидемичните
мерки, при който бяха наградени конкурсите за ракия, бяло и червено
вино и бе извършено ритуалното зарязване на лозата. Наградата „Кмет
на месеца" на тема „Трифон Зарезан", е награда не само за кмета на
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община „Тунджа", но и за всички, които съхраняват и представят
наследените традиции.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Завършвайки този отчет искам да благодаря на всеки един от
Вас за проявената активна позиция и добронамерена
съпричастност към общите ни усилия да направим нашата община
едно по-добро място за живеене.
В заключение искам да кажа, че и през 2021 година продължихме
да работим в условията на извънредна епидемична обстановка от
COVID-19 с всички ограничителни мерки, които се налага да спазваме и
контролираме. Промениха се някои от приоритетите, като основен стана
гарантиране живота и здравето на населението. Но въпреки всички тези
ограничителни мерки Общинска администрация не спря дейностите по
грижата за хората, административното обслужване и работата по
инвестиционната и строителна програма на общината.
Аз и моят екип ще работим за повишаване качеството на живот на
жителите на общината чрез подобряване на средата за живеене,
създаване на благоприятни условия за развитие на различни
инициативи и бизнес среда. Ще работим за подобряването на условията
за предоставяне на образование на нашите деца и разширяването и
подобряването обхвата на социални услуги.
Изразявам благодарност на всички, които по един или друг начин,
допринесоха за процеса на израстване на местното самоуправление. Но
най-вече благодаря на всички жители на общината, които ни мотивираха
на всяка крачка към поставените цели, като изискваха и очакваха от нас
резултати или ни насърчаваха с думи на благодарност и критика.
Вярвам, че ще оправдаем доверието приемайки предизвикателствата на
следващата година от мандата.
Време е да открием нови хоризонти, мечти и надежди, да потърсим
доброто в отминалата година и да го пренесем в настоящата.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”
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