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П Р О Т О К О Л
№1
Днес, 04.11.2011 година, от 10:00 часа, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА, със Заповед № РД 01/0160 от
01.11.2011 г. на Областен управител - Ямбол, се проведе първото редовно заседание на
ОбС „Тунджа” в заседателната зала на община „Тунджа”. При откриване на заседанието
присъстваха 20 общински съветници, отсъства общински съветник Красимир Карчев. На
заседанието присъстваха още Заместник-областния управител Димитър Иванов; Георги
Георгиев – кмет на общината; инж. Мариета Сивкова, Пенчо Пенев и Станчо Ставрев – зам.кметове на община „Тунджа”; Биляна Кавалджиева – председател на ОИК „Тунджа”;
директори на дирекции в община „Тунджа”; началник отдели в община „Тунджа”; кметове,
кметски наместници гости и журналисти.
Заместник-областния управител Димитър Иванов запозна присъстващите с
издадената от Областния управител Заповед за свикване на първото заседание на ОбС
„Тунджа” и предостави думата на г-жа Кавалджиева – председател на ОИК „Тунджа” за
връчване на удостоверения на новоизбраните кмет на община, общински съветници и
кметове на кметства.
Биляна Кавалджиева – председател на ОИК „Тунджа”: От името на ОИК „Тунджа”
искам да ви пожелая да се съобразявате с интересите на местната общност, да вземате мъдри
решения, с които да превръщате в дела политиката на общината и населението.
Връчени бяха удостоверенията от ОИК „Тунджа”. След това новоизбраните
общински съветници, кметът на общината и кметовете на кметства, бяха приканени да станат
прави и да произнесат след г-н Иванов текста на клетвата:
„Заклевам се в името на Република България
да спазвам Конституцията и законите на страната
и във всичките си действия да се ръководя
от интересите на гражданите от община „Тунджа”
и да работя за тяхното благоденствие.”
Всички присъстващи новоизбрани общински съветници, кметът на общината и
кметовете на кметства, бяха призовани поименно да подпишат клетвени листи и да получат
поздравления.
(Общински съветник Красимир Димитров Карчев влиза в залата.)
Заместник-областния управител Димитър Иванов призова г-н Карчев да се изправи и
също да положи клетвата, след което съответно да подпише клетвен лист.
(Общински съветник Красимир Димитров Карчев полага клетва и подписва клетвен лист.)
Заместник-областния управител Димитър Иванов пожела „На добър час!” и даде
думата на Георги Георгиев – кмет на общината.
Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа”: Днес е исторически момент в
развитието на общината. Днес нашата община има заслужен авторитет, престиж и известност
не само у нас, но и в чужбина. Този авторитет се дължи на труда на стотиците, ангажирани в
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местното самоуправление и на хилядите, които са помагали и са работили за своята община.
Преживяхме трудни избори, но те вече са история. Искам да вярвам и го желая от все сърце на
всички вас, че предизборните страсти вече ги няма. Днес пред нас има само едно
предизвикателство - да работим с всички сили и енергия за хората на община „Тунджа”!
Надявам се, че всички ние ще бъдем, със своята работа, на висотата на това доверие, което
хората ни дадоха!
Заместник-областния управител Димитър Иванов даде думата на най-възрастния
съветник в новоизбрания Общински съвет – Койчо Иванов - да ръководи заседанието.
Койчо Иванов – общински съветник: На основание получената Заповед от Областен
управител – Ямбол, откривам първото редовно заседание на ОбС „Тунджа” със
съответния проект за дневен ред, описан в Заповедта.
Предложение за допълнение на дневния ред направи:
Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа”: Предлагам в дневния ред да влезе още
една допълнителна точка, чиято извънредност се налага от одобряване на нашия проект в
тази връзка и нуждата от спешно стартиране на всички дейности по него. Точката е именно
„Издаване на Запис на заповед от община „Тунджа” за авансово плащане по тристранен
договор № РД-50-141/13.10.2011 на Местна инициативна група-Тунджа, МЗХ и ДФ
„Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Стратегия
за местно развитие за територията на община „Тунджа”.
Други предложения не се направиха. Предложението за допълнение на дневния
ред от кмета на общината бе подложено на гласуване и прието с 21 гласа „За”.
Заседанието продължи по следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Избор на Председател на Общинския съвет.
2. Избор на Времена комисия за подготовка на проект на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация.
3. Закриване на кметства във връзка с промени в ЗАТУРБ.
4. Издаване на Запис на заповед от община „Тунджа” за авансово плащане по
тристранен договор № РД-50-141/13.10.2011 на Местна инициативна група-Тунджа, МЗХ и
ДФ „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
Стратегия за местно развитие за територията на община „Тунджа”.
5. Разни.
Койчо Иванов – общински съветник: преминаваме към ПЪРВА ТОЧКА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД – избор на Председател на ОбС. Според чл. 24 от ЗМСМА, ОбС избира от
своя състав председател на съвета, като изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се
смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
Предлагам да изберем Комисия по избора, която да се състои от 5 члена.
Други предложения не се направиха. Предложението на водещия заседанието
общински съветник за избиране на Комисия по избора, съставена от 5 члена, бе подложено
на гласуване и прието с 21 гласа „За”.
Предложения за състав на Комисията по избора направиха:
Стоянка Белчева – Георгиева – общински съветник: Предлагам в комисията да влязат
Нели Славова и Йовчо Митев.
Иван Йоргов – общински съветник: Предлагам Николинка Пенкова и Мариана
Обретенова да влязат в комисията по избора.
Иван Георгиев – общински съветник: Предлагам в Комисията да влезе Георги Иванов
Георгиев.
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Други предложения за състав на комисията не се направиха.
Постъпилите предложения бяха подложени на гласуване анблок и приети с 21
гласа „За”. Утвърдена бе Комисия по избора на Председател на ОбС „Тунджа” в следния състав:
1. Йовчо Павлов Митев;
2. Нели Петрова Славова;
3. Николинка Йорданова Пенкова;
4. Мариана Господинова Обретенова;
5. Георги Иванов Георгиев.
Предложения за председател на Комисията по избора направиха:
Иван Георгиев – общински съветник: Предлагам общински съветник Йовчо Митев да
бъде председател на Комисията.
Мариана Обретенова – общински съветник направи предложение за председател на
комисията да бъде избран общински съветник Иван Божилов, след което оттегли
предложението си и предложи общински съветник Николинка Пенкова за съответната
длъжност.
За прекратяване на предложенията за избор на председател на Комисията по
избора, по предложение на общински съветник Койчо Иванов, „За” гласуваха всички 21
общински съветника.
Предложението общински съветник Йовчо Митев да бъде избран за
председател на Комисията са по избора, бе подложено на гласуване и прието с 13 гласа
„За”.
Председателят на Комисията по избора, общински съветник Йовчо Митев, поиска
кратко прекъсване на заседанието, за уточняване на правилата, по които ще бъде проведен
изборът.
След направеното прекъсване заседанието продължи с приветствие от страна на гМитев:
Йовчо Митев – Председател на Комисията по избора: Искам първо да честитя на
всички избрани кметове и на Кмета на общината, след което да пристъпя към правилата за
провеждане на избор на Председател на ОбС: Изборът е таен, по Закон. Бюлетината, която
избра Комисията, е подобна на интегралните бюлетини, с които наскоро гласувахме. В нея ще
бъдат изписани имената на общинските съветници, предложени за Председател на ОбС, по
реда на направените предложения. Всеки общински съветник ще има право със знак „Х” да
отбележи предпочитания от него кандидат. Преди да бъде получена бюлетината, в долния
десен ъгъл ще поставяме печат на празната бюлетина и ще проверяваме дали пликът е празен.
След като е гласувал общинският съветник, ще трябва да положи подпис в списък на
гласувалите общински съветници. След това урната ще бъде отворена пред всички вас и
гласовете ще бъдат преброени, а комисията ще състави своя протокол.
Койчо Иванов – общински съветник даде думата за предложения за председател на
ОбС. Предложения направиха:
Нели Славова – общински съветник: От името на групата общински съветници от
ПП „БСП” предлагам Кирчо Георгиев Карагьозов да бъде избран за Председател на ОбС
„Тунджа” – той е вече четвърти мандат общински съветник, адвокат по образование и е бил
вече председател на ОбС – има нужния опит.
Марияна Тодорова – общински съветник: От ПП „ГЕРБ” предлагаме Иван
Божилов Божилов.
За прекратяване на предложенията за председател на ОбС, по предложение на
общински съветник Койчо Иванов, „За” гласуваха всички 21 общински съветника.
Започна процедурата по таен избор на Председател на ОбС. Всеки общински съветник бе извикан
поименно от председателя на Комисията по избора и получи празна интегрална бюлетина с имената на
двамата кандидати за Председател на ОбС, подпечатана своевременно в долния десен ъгъл и празен плик за
гласуване. Самото гласуване се извърши извън заседателната зала, зад монтиран за целта параван. След
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пускане на плика за гласуване в поставената за целта урна, общинските съветници полагаха подписи в
Списък за гласуване.
Йовчо Митев – Председател на Комисията по избора: Изборът приключи,
пристъпваме към обявяване на резултатите: Всички 21 общински съветника са гласували и
положили подписите си. В урната са намерени 21 плика, от които са извадени 21
действителни бюлетини, недействителни – няма. Преброяване на гласовете:
- За Кирчо Георгиев Карагьозов са гласували 17 общински съветника;
- За Иван Божилов Божилов са гласували 4 общински съветника.
Определяме за избран общински съветник Кирчо Г. Карагьозов.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД след провеждане на избор чрез тайно
гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и 24, ал. 1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Обявява кандидата Кирчо Георгиев Карагьозов за избран за
Председател на Общински съвет „Тунджа” – Ямбол.
Гласували: „За” – 17.
Заседанието продължи, ръководено от новоизбрания Председател на ОбС „Тунджа”
– г-н К. Карагьозов.
Кирчо Карагьозов – Председател на ОбС: Благодаря на колегите за оказаното
доверие, които, със своя вот ме задължиха да бъда пръв сред равни. Поех тази отговорност,
защото това е отговорност не само пред общинските съветници, но и пред всички жители на
общината, които са ме подкрепили аз да бъда общински съветник. Сега е мое задължение е аз
да оправдая тяхното доверие. Продължаваме с точка втора от дневния ред.
ПО ТОЧКА ВТОРА, относно избор на Времена комисия за подготовка на проект
на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, предложения направиха:
Георги Ив. Георгиев – общински съветник: предлагам комисията да се състои от 7
члена.
Други предложения за брой на членове на комисията не се направиха.
Предложението на общински съветник Георги Ив. Георгиев бе подложено на
гласуване и прието с 21 гласа „За”.
Предложения за състав на комисията направиха:
Йовчо Митев – общински съветник: Предлагам в комисията да влязат Нели Славова,
Митка Иванова и Кирчо Карагьозов.
Иван Георгиев – общински съветник: Предлагам Георги Петров Георгиев за член на
комисията.
Иван Йоргов – общински съветник: Предлагам Николинка Пенкова и Атанас
Христов за членове на комисията.
Стоянка Иванова Белчева-Георгиева – общински съветник: Предлагам в комисията
да включим Георги Иванов Георгиев.
Иван Божилов – общински съветник: Предлагам Добри Иванов и Мариана
Обретенова.
За прекратяване на предложенията за членове на временната комисия, по
предложение на председателя на ОбС, „За” гласуваха всички 21 общински съветника.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов прекрати предложенията и премина към
процедура на гласуване.
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Иван Георгиев – общински съветник: процедурно предложение: да се гласува по
вишегласие – за избран да се счита предложения кандидат с най-много гласове.
Направеното предложение бе подложено на гласуване и прието 21 гласа „За”.
Предложението Нели Славова да бъде член на Временната комисия за
изготвяне на Правилник на ОбС, бе гласувано, така: „За” – 14; „Против” – няма;
„Въздържали се” – 7;
Предложението Митка Иванова да бъде член на Временната комисия за
изготвяне на Правилник на ОбС, бе гласувано, така: „За” – 14; „Против” – няма;
„Въздържали се” – 7;
Предложението Георги Петров Георгиев да бъде член на Временната комисия
за изготвяне на Правилник на ОбС, бе гласувано, така: „За” – 13; „Против” – няма;
„Въздържали се” – 8;
Предложението Николинка Пенкова да бъде член на Временната комисия за
изготвяне на Правилник на ОбС, бе гласувано, така: „За” – 18; „Против” – няма;
„Въздържали се” – 3;
Предложението Атанас Христов да бъде член на Временната комисия за
изготвяне на Правилник на ОбС, бе гласувано, така: „За” – 12; „Против” – няма;
„Въздържали се” – 8;
Предложението Георги Ив. Георгиев да бъде член на Временната комисия за
изготвяне на Правилник на ОбС, бе гласувано, така: „За” – 15; „Против” – няма;
„Въздържали се” – 4;
Предложението Добри Иванов да бъде член на Временната комисия за
изготвяне на Правилник на ОбС, бе гласувано, така: „За” – 7; „Против” – няма;
„Въздържали се” –13;
Предложението Мариана Обретенова да бъде член на Временната комисия за
изготвяне на Правилник на ОбС, бе гласувано, така: „За” – 6; „Против” – няма;
„Въздържали се” – 12;
Предложението Кирчо Карагьозов да бъде член на Временната комисия за
изготвяне на Правилник на ОбС, бе гласувано, така: „За” – 14; „Против” – няма;
„Въздържали се” – 5.
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Според приетия от нас принцип за
вишегласие, във Временната комисия за изготвяне на Правилник на ОбС, остават като
членове: Николинка Пенкова, Георги Ив. Георгиев, Нели Славова, Митка Иванова, Кирчо
Карагьозов, Георги Петров Георгиев, Атанас Христов.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с ал.
чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Избира Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, в състав:
1. Николинка Йорданова Пенкова;
2. Георги Иванов Георгиев;
3. Нели Петрова Славова;
4. Митка Петрова Иванова;
5. Кирчо Георгиев Карагьозов;
6. Георги Петров Георгиев;
7. Атанас Христов Христов.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – 2.
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Йовчо Митев – общински съветник: процедурно предложение – да се четат само
проектите за решения.
Направеното процедурно предложение бе подложено на гласуване и прието с 20
гласа „За”.
ПО ТОЧКА ТРЕТА, относно закриване на кметства във връзка с промени в
ЗАТУРБ, докладва кметът на общината, г-н Георгиев.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, на основание чл. 30, във връзка с чл. 16, т. 1 от
Закона за административно - териториалното устройство на Република България и чл. 21, ал.
1, т. 16 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Закрива кметства на територията на община „Тунджа", както следва: Болярско,
Генерал Тошево, Гълъбинци, Златари, Каравелово, Коневец, Меден кладенец, Межда,
Миладиновци, Савино, Симеоново, Сламино, Стара река, Търнава, Челник.
ІІ. Решението на т. І да се обнародва в „Държавен вестник" чрез Областен управител
на област Ямбол.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
(Общински съветници Николинка Пенкова и Жеко Колев не присъстват в залата.)
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА, относно издаване на Запис на заповед от община
„Тунджа” за авансово плащане по тристранен договор № РД-50-141/13.10.2011 на Местна
инициативна група-Тунджа, МЗХ и ДФ „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за изпълнение на Стратегия за местно развитие за територията на община
„Тунджа”, докладва кметът на общината, г-н Георгиев.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 37,
ал. от Наредба № 23 от 18.12.2009 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие", и мярка
„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007
- 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за
отпускане на финансова помощ № РД-50-141от 13.10.2011 от по мярка „Прилагане на
стратегии за местно развитие" и мярка „Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за
местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” за Проект „Стратегия
за местно развитие за територията на община Тунджа”, сключен между Сдружение "Местна
инициативна група-Тунджа", Министерство на земеделието и храните и ДФ „Земеделие" Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ"
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№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № В0121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, ОБЩИНСКИЯТ
СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община „Тунджа" Георги Стоянов Георгиев да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 153 527 лв. (Сто петдесет и три хиляди
петстотин двадесет и седем лева) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор
№ РД-50-141 от 13.10.2011 за отпускане на финансова помощ, сключен между Сдружение
"Местна инициативна група-Тунджа", Министерство на земеделието и храните и ДФ
„Земеделие" - Разплащателна агенция.
2. Възлага на Сдружение „Местна инициативна група-Тунджа", представлявано от
Станчо Димитров Ставрев - председател на УС на МИГ-Тунджа, да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № РД-50-141от 13.10.2011 и да ги
представи пред ДФ .Земеделие" - Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет „Тунджа”, проведено
на 04.11.2011 г., с Протокол № 1, т. 4 от дневния ред, по доклад № 2/03.11.2011 г., при кворум
от 19 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 19 гласа „за", „против" и
„въздържали се" - няма и е подпечатано с официалния печат на общински съвет „Тунджа”.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
(Общински съветници Николинка Пенкова и Жеко Колев не присъстват в залата.)
ПО ТОЧКА ПЕТА относно „разни”, изказвания направиха:
Атанаска Тодорова – общественик, с. Дражево: Днес дойдох да видя работата на
Парламента на Община „Тунджа”. Като дългогодишен общественик и човек, преживял
много, исках да разбера как работите тук... Радвам се и се възхищавам на тези млади хора,
които тепърва встъпват в ръководството на общината и искам на всички да пожелая живот и
здраве, да имате всички уважение един към друг и нашата община да стане не само една от
първите в България, но и да се прочуе в целия свят. Пожелавам ви сплотена дейност – ръка за
ръка, да изведете общината на още по-голяма висота!
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов закри първото редовно заседание на
ОбС „Тунджа” – Ямбол, поради изчерпване на дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

Протоколист:
/Недялка Енева/
04.11.2011 г.,
гр. Ямбол
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