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

П Р О Т О К О Л
№2
Днес, 18.11.2011 година, от 10:00 часа, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, с Покана
№ 2/15.11.2011 г., се проведе второто редовно заседание на ОбС „Тунджа” в
заседателната зала на община „Тунджа”. При откриване на заседанието присъстваха всички 21
общински съветници, както и кметът на общината, г-н Георги Георгиев; зам.-кметове Пенчо
Пенев и Станчо Ставрев; секретарят Андон Кръстев; директори на дирекции и началник
отдели в община „Тунджа”; кметове, кметски наместници гости и журналисти.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов съобщи за постъпили 2 уведомления за
сформирани и регистрирани Групи общински съветници в ОбС „Тунджа” с наименования
„ГЕРБ” - Председател Николинка Пенкова и „БСП” – Председател Нели Славова и
съответните членове в тях и премина към обсъждане на проекта за дневен ред, като обяви
постъпилите допълнителни предложения за включване в дневния ред, направени от кмета на
общината, а именно:
- Определяне на представители на Община „Тунджа” в колективния орган за
управление (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група – Тунджа”;
- Предоставяне на финансови средства за проект: „Инвестиции в промоцията на
културното, историческото и природно наследство на трансграничния регион”.
Други предложения и изказвания не се направиха.
Посочените допълнителни материали от кмета на общината да се включат в
дневния ред като точки с номера 11 и 12 а досегашната точка 11 да стане №13, по
предложение на Председателя на ОбС, бе подложено на гласуване и прието с 21 гласа „За”.
Целия дневен ред, заедно с направените промени, бе утвърден също с 21 гласа
„За”, прието бе заседанието да продължи по следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2. Избор на Постоянни комисии към ОбС „Тунджа”.
3. Определяне на представител на общинския съвет в Областен съвет за
развитие – Ямбол.
4. Определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на
НСОРБ.
5. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община
„Тунджа”, считано от 4 ноември 2011 г.
6. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в
община „Тунджа”, считано от 4 ноември 2011 г.
7. Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2011 г.
8. Отдаване под наем на язовири – общинска собственост.
9. Продажба на общински недвижими имоти.
10. Даване на съгласие за определяне на трасета за линейни обекти.
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11. Определяне на представители на Община „Тунджа” в колективния орган за

управление (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група – Тунджа”.
12. Предоставяне на финансови средства за проект: „Инвестиции в промоцията на
културното, историческото и природно наследство на трансграничния регион”.

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на Правилник
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, изказвания направиха:
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: на предходното заседание приехме
Временна комисия, която, на своите две заседания, изготви проект на Правилник.
Междувременно постъпиха и други предложения, при съгласуването с общинска
администрация, които ще предложа на Вашето внимание:
* в чл. 5, ал. 1, т. 2 предлагам да отпадне думата „район”, тъй като ние нямаме
райони. Аналогично това да стане и в точките 15 и 18 – да отпадне думата „район”;
* в чл. 13 предлагам следните редакции: чл. 13, ал. 1 да стане „Всяка
регистрирана група общински съветници има право на един заместник-председател в
общинския съвет”. Подчертавам – има право, но не и задължение.
Ал. 2 да стане: „Изборът на заместник-председатели се извършва с явно
гласуване”;
* в чл. 20 да отпадне т. 3, а т. 4 да стане т. 3;
* в чл. 23, ал. 3 да се допълни думата „безпричинно” преди думата „неучастие”,
санкциите за неучастие в заседания на ПК да станат 10%, а в заседание на ОбС – 20%;
* в чл. 30, ал. 4 думите „ като избира анкетна комисия, която” да отпаднат, да се
допълни с текста „като възлага на Комисията по конфликт на интереси”;
* в чл. 48, ал. 1, т. 1 – ПК „Бюджет и финанси” вместо 5 да стане от 7 члена; т. 5
ПК „Стратегии, стопанска политика, европейски проекти и програми, планове за
развитие” вместо 5 да стане от 7 члена и т. 6 ПК „Социална политика, образование,
здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания” да стане от 7
члена.
* в чл. 55, ал. 3 след „постоянната комисия”, да се допълни „по искане на
председателя на комисията или негов заместник”;
* в чл. 128 след думите „Общинския съвет одобрява”, думата „структурата” да се
замени с думите „общата численост и структура”; изразът „средна брутна работна
заплата” да се замени със „средствата за работна заплата”;
* в чл. 133, ал. 1, т. 7 думата „наредбите” да се замени с думата „актове” и след
„общинския съвет” да се добави „и кмета на общината”.
Други предложения направиха:
Иван Йоргов – общински съветник: предлагам в чл. 12, ал. 3 да остане: „Гласът е
действителен, ако в плика е намерена само една бюлетина”.
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: ал. 1 на същия член казва, че
гласуването става с бюлетина по образец, така си беше и по Закон – може да са
намерени и 5, ако са едни и същи, се броят за един глас.
Иван Георгиев – общински съветник: Наистина се получава тавтология – имам
предложение: да стане : „Гласът е действителен, ако в плика е намерена една или
повече бюлетини за един и същи кандидат”.
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Йовчо Митев – общински съветник: Нека текста да остане така, както си е – така
е записано и в Закона за изборите.
Иван Георгиев – общински съветник: оттеглям своето предложение – когато
произвеждаме избори за председател, ние избираме комисия, която дава само по една
бюлетина на съветник. И ако в плика се намери и друга такава, то тя няма да е по
образец – ще бъде недействителна.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Предложението на К. Карагьозов бе подложено на гласуване и прието с 21
гласа „За”.
Предложението на Ив. Йоргов бе подложено на гласуване и гласувано така:
„За” - 7; „Против” - няма; „Въздържали се” - 14: не се приема.
ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ,
Р Е Ш И:
1. Приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2. Прекратява дейността на избраната с Решение № 2/04.11.2011 г. Временна
комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – 1.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно избор на Постоянни
комисии към ОбС „Тунджа”, изказвания направиха:
● Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Според чл. 48, който преди малко
приехме, следва да си изберем състав на ПК. Затова давам думата за предложения за

членове на ПК „Бюджет и финанси”.

Предложения направиха:
Нели Славова – общински съветник: предлагам в комисията да влязат Георги
Чалъков, Йовчо Павлов и Жеко Колев.
Иван Георгиев – общински съветник: предлагам Георги Петров Георгиев за член
на комисията.
Николинка Пенкова – общински съветник: от името на Група „ГЕРБ” предлагам
за членове на комисията Добри Демирев и Иван Божилов.
Георги Иванов Георгиев – общински съветник: предлагам Иван Георгиев да
влезе в комисията.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилите 7 предложения за членове на ПК „Бюджет и финанси” бяха
подложени на гласуване анблок и приети с 21 гласа „За”.
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

председател на ПК „Бюджет и финанси”, която сме приели да бъде от 7 члена.
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Иван Георгиев – общински съветник: предлагам Георги Петров Георгиев за
председател на комисията.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилото предложение бе подложено на гласуване и прието с 21 гласа
„За”.
● Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

състав на ПК „Общинска собственост”, която трябва да бъде от 5 члена.

Иван Георгиев – общински съветник: предлагам Георги Петров Георгиев за
член на комисията.
Нели Славова – общински съветник: предлагам в комисията да влязат Йовчо
Павлов и Стоян Александров.
Митка Иванова – общински съветник: предлагам в комисията да влезе Нели
Славова.
Николинка Пенкова – общински съветник: от името на нашата група предлагам
Мариана Обретенова.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилите 5 предложения за членове на ПК „Общинска собственост” бяха
подложени на гласуване анблок и приети с 21 гласа „За”.
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

председател на ПК „Общинска собственост”.

Нели Славова – общински съветник: предлагам за председател на комисията да
изберем Йовчо Павлов.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилото предложение бе подложено на гласуване и прието с 21 гласа
„За”.
● Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

състав на ПК „Стратегии, стопанска политика, европейски проекти и програми,
планове за развитие”, която сме приели да бъде от 7 члена.

Иван Божилов – общински съветник: предлагам в комисията да влязат
Николинка Пенкова, Иван Йоргов и Атанас Христов.
Нели Славова – общински съветник: предлагам в комисията да влязат Георги
Чалъков, Стоян Александров, Койчо Иванов и Стоянка Белчева.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилите 7 предложения за членове на ПК „Стратегии, стопанска
политика, европейски проекти и програми, планове за развитие” бяха подложени на
гласуване анблок и приети с 21 гласа „За”.
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

председател на ПК „Стратегии, стопанска политика, европейски проекти и
програми, планове за развитие”.
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Нели Славова – общински съветник: предлагам за председател на комисията да
изберем Георги Чалъков.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилото предложение бе подложено на гласуване и прието с 21 гласа
„За”.
● Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

състав на ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура,
спорт, младежки дейности и вероизповедания”, която сме приели да бъде от 7
члена.

Иван Йоргов – общински съветник: предлагам в комисията да влязат Николинка
Пенкова, Атанас Христов и Марияна Тодорова.
Митка Иванова – общински съветник: предлагам Нели Славова.
Нели Славова – общински съветник: предлагам в комисията да влязат Стоянка
Белчева, Маринка Грудева и Митка Иванова.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилите 7 предложения за членове на ПК „Социална политика,
образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”
бяха подложени на гласуване анблок и приети с 21 гласа „За”.
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

председател на ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура,
спорт, младежки дейности и вероизповедания”.

Митка Иванова – общински съветник: предлагам за председател на комисията
да изберем Нели Славова.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилото предложение бе подложено на гласуване и прието с 21 гласа
„За”.
● Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

състав на ПК „Устройство на територията”, която сме приели да бъде от 5
члена.

Николинка Пенкова – общински съветник: предлагам в комисията да влязат
Мариана Обретенова и Иван Божилов.
Нели Славова – общински съветник: предлагам като членове да влязат Маринка
Грудева и Койчо Иванов.
Иван Георгиев – общински съветник: предлагам в комисията да влезе г-н Георги
Иванов Георгиев.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилите 5 предложения за членове на ПК „Устройство на територията”
бяха подложени на гласуване анблок и приети с 21 гласа „За”.
-5-

Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

председател на ПК „Устройство на територията”.

Николинка Пенкова – общински съветник: предлагам за председател на
комисията да изберем Иван Божилов.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилото предложение бе подложено на гласуване и прието с 21 гласа
„За”.
● Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

състав на ПК „Местно самоуправление, обществен ред и законност”, която сме
приели да бъде от 5 члена.
Нели Славова – общински съветник: предлагам като членове да влязат Жеко
Колев, Красимир Карчев и Митка Иванова.
Николинка Пенкова – общински съветник: предлагам в комисията да влязат
Марияна Тодорова и Иван Божилов.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилите 5 предложения за членове на ПК „Местно самоуправление,
обществен ред и законност” бяха подложени на гласуване анблок и приети с 21 гласа
„За”.
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

председател на ПК „Местно самоуправление, обществен ред и законност”.

Нели Славова – общински съветник: предлагам за председател на комисията да
изберем Жеко Колев
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилото предложение бе подложено на гласуване и прието с 21 гласа
„За”.
● Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

състав на ПК „Предотвратяване и разкриване конфликт на интереси”, която
сме приели да бъде от 5 члена.
Иван Георгиев – общински съветник: предлагам в комисията да влезе Георги
Иванов Георгиев.
Нели Славова – общински съветник: предлагам за член на комисията г-н
Красимир Карчев.
Николинка Пенкова – общински съветник: предлагам Добри Иванов и Иван
Йоргов.
Георги Петров Георгиев – общински съветник: моето предложение е в
комисията да влезе Иван Георгиев.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
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Постъпилите 5 предложения за членове на ПК „Предотвратяване
и
разкриване конфликт на интереси” бяха подложени на гласуване анблок и приети с 21
гласа „За”.
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Давам думата за предложения за

председател на ПК „Предотвратяване и разкриване конфликт на интереси”.

Иван Георгиев – общински съветник: предлагам за председател на комисията да
изберем Георги Иванов Георгиев.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилото предложение бе подложено на гласуване и прието с 21 гласа
„За”.
ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 1 от ЗМСМА
РЕШИ:
Избира от своя състав членове и председатели на Постоянни комисии, както
следва:
1. ПК „Бюджет и финанси”
Председател: Георги Петров Георгиев
Членове: Георги Динков Чалъков
Добри Демирев Иванов
Жеко Георгиев Колев
Иван Божилов Божилов
Иван Димитров Георгиев
Йовчо Павлов Митев
2. ПК „Общинска собственост”
Председател: Йовчо Павлов Митев
Членове: Георги Петров Георгиев
Мариана Господинова Обретенова
Нели Петрова Славова
Стоян Александров Стоянов
3. ПК „Устройство на територията”
Председател: Иван Божилов Божилов
Членове: Георги Иванов Георгиев
Мариана Господинова Обретенова
Маринка Грудева Василева
Койчо Колев Иванов
4. ПК „Местно самоуправление, обществен ред и законност”
Председател: Жеко Георгиев Колев
Членове: Иван Божилов Божилов
Красимир Димитров Карчев
Марияна Петкова Тодорова
Митка Петрова Иванова
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5. ПК „Стратегии, стопанска политика, европейски проекти и програми,
планове за развитие”
Председател: Георги Динков Чалъков
Членове: Атанас Христов Христов
Иван Георгиев Йоргов
Койчо Колев Иванов
Николинка Йорданова Пенкова
Стоян Александров Стоянов
Стоянка Иванова Белчева-Георгиева
6. ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт,
младежки дейности и вероизповедания”
Председател: Нели Петрова Славова
Членове: Атанас Христов Христов
Маринка Грудева Василева
Марияна Петкова Тодорова
Митка Петрова Иванова
Николинка Йорданова Пенкова
Стоянка Иванова Белчева-Георгиева
7. ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”
Председател: Георги Иванов Георгиев
Членове: Добри Демирев Иванов
Иван Георгиев Йоргов
Иван Димитров Георгиев
Красимир Димитров Карчев
Гласували: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно определяне на
представител на общинския съвет в Областен съвет за развитие – Ямбол, председателят
на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата за предложения.
Предложения направиха:
Нели Славова – общински съветник: Предлагам за представител в Областен
съвет за развитие – Ямбол да изберем г-н Георги Чалъков.
Николинка Пенкова – общински съветник: за делегат на общинския съвет
предлагаме г-н Добри Иванов.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията, запозна
общинските съветници с текста на проекто-решението и премина към процедура на
гласуване.
Предложението за представител в ОСР – Ямбол да бъде избран Георги
Чалъков, бе гласувано поименно, със списък за поименно гласуване, приложен към
протокола, така: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържал се” – 8.
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Предложението за представител в ОСР – Ямбол да бъде избран Добри
Иванов, бе гласувано поименно, със списък за поименно гласуване, приложен към
протокола, така: „За” – 8; „Против” – 1; „Въздържал се” – 12.
ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 15 от ЗМСМА ,
РЕШИ:
Определя общински съветник Георги Динков Чалъков
за представител на Общински съвет „Тунджа”
в Областен съвет за развитие – Ямбол.
Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържал се” – 8.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно определяне на
представител на общинския съвет в Общото събрание на НСОРБ, изказвания
направиха:
Нели Славова – общински съветник: процедурно предложение: да се четат
само проектите за решения.
Направеното процедурно предложение бе подложено на гласуване и прието
с 21 гласа „За”.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов докладва проекто-решението по
точката от дневния ред и даде думата за предложения за представител и негов
заместник в ОС на НСОРБ.
Предложения направиха:
Нели Славова – общински съветник: Правя предложение за делегат да бъде
избран г-н Кирчо Карагьозов, а в случаите, при които е възпрепятстван да присъства,
той да бъде заместван от г-н Иван Георгиев.
Николинка Пенкова – общински съветник: по първа точка от проекта нямаме
предложение, но предлагаме в случай на невъзможност заместник-делегатът да бъде г-н
Иван Йоргов.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Предложението г-н Кирчо Карагьозов да бъде делегат в ОС на НСОРБ бе
гласувано поименно, със списък за поименно гласуване, приложен към протокола, така:
„За” – 21; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
Предложението г-н Иван Георгиев за бъде избран за заместник-делегат в
ОС на НСОРБ бе гласувано поименно, със списък за поименно гласуване, приложен
към протокола, така: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържал се” – 8.
Предложението г-н Иван Йоргов за бъде избран за заместник-делегат в
ОС на НСОРБ бе гласувано поименно, със списък за поименно гласуване, приложен
към протокола, така: „За” – 8; „Против” – 1; „Въздържал се” – 12.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание
чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на
НСОРБ,
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РЕШИ:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България общински съветник Кирчо Георгиев Карагьозов.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заместван от общински съветник Иван Димитров
Георгиев.
Гласували:
По т. 1: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
По т. 2: „За” - 13; „Против” – няма; „Въздържал се” – 8.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно определяне размера на
трудовото възнаграждение на кмета на община „Тунджа”, считано от 4 ноември 2011 г.,
материалът бе докладван от вносителя на предложението – г-н Карагьозов, председател
на ОбС.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2
на ПМС № 67 от 2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности,
РЕШИ:
Определя основна месечна заплата на кмета на общината в размер на 1462 лв. и
допълнително възнаграждение за всяка година признат трудов стаж по чл. 351 от
Кодекса на труда, в размер на едно на сто от основната месечна заплата.
Гласували: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно определяне размера на
трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община „Тунджа”, считано от 4
ноември 2011 г., материалът бе докладван от вносителя на предложението – г-н
Георгиев, Кмет на общината, който направи корекция на допусната техническа
грешка: в т. 9 от таблицата в проекто-решението срещу името на кмета на с. Кабиле –
Георги Йорданов Динев сумата да се чете 570 лв.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл.
21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8,
ал. 2 на ПМС № 67 от 2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности
и чл. 10 на Вътрешните правила за работната заплата,
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РЕШИ:
I. Определя основни месечни заплати на
следва:

кметовете на кметства, считано от 04.11.2011 г. както

№

Кметство

Име, презиме и фамилия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Безмер
Ботево
Бояджик
Веселиново
Генерал Инзово
Голям Манастир
Дражево
Завой
Кабиле
Калчево
Козарево
Крумово
Кукорево
Маломир
Могила
Овчи кладенец
Окоп
Победа
Роза
Скалица
Тенево
Ханово
Х.Димитрово
Чарган

Росен Господинов Русев
Георги Иванов Танев
Елена Събева Маджарова
Татяна Йорданова Стоева
Галин Янков Пантелеев
Славчо Андонов Иванов
Тодорка Стоянова Фотева
Румяна Радева Тодорова
Георги Йорданов Динев
Петрана Георгиева Георгиева
Теодора Димова Тачева
Димитър Ангелов Гочев
Кольо Славов Дичев
Христина Колева Димова
Христо Стоянов Христов
Динко Иванов Динев
Георги Иовчев Георгиев
Цонка Русева Атанасова
Марко Стоянов Стоянов
Митко Динев Петков
Димитър Димитров Комитов
Павлинка Георгиева Георгиева
Тошо Господинов Тодоров
Димитър Великов Чобанов

Основна месечна
заплата
/лв./
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00
510,00
560,00
570,00
570,00
560,00
510,00
560,00
576,00
570,00
510,00
560,00
560,00
560,00
570,00
560,00
576,00
560,00
560,00
560,00

ІІ. Определя допълнително възнаграждение за всяка година признат трудов стаж по чл.
351 от Кодекса на труда, в размер на едно на сто от основната месечна заплата.

Гласували: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно допълнение на Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.,
материалът бе докладван от вносителя на предложението – г-н Георгиев, Кмет на
общината.
Изказвания направиха:
Николинка Пенкова – общински съветник: Ние - Група общински съветници
„ГЕРБ”, както и предния мандат, така и през този, ще продължаваме да настояваме за
изготвяне на една Стратегия и съответно Годишна програма, която да е ясно
регламентирана от самото начало, да са ясни целите й и да се включва дали и кога ще
се върнат средства в размер на 30% в съответното населено място.
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Георги Георгиев – кмет на общината: благодаря за конструктивността в
изказването на г-жа Пенкова, не мисля, че по нещо нашите схващания се различават.
Всяка година, по Закон, ние имаме задължение да представяме пред вас за приемане
Годишна програма за разпореждане с общински имоти. Това ще се случи и в началото
на следващата година. Измененията, които правим текущо, са неминуеми – животът е
непредвидим и е невъзможно в началото на годината да се предвидят всички
изменения в разпореждането с общинската собственост....
Относно онези 30 % средства, които е препоръчително да се върнат като
инвестиции в населените места – мисля, че трябва да спрем със спекулациите по този
въпрос и да разсъждаваме по-управленски... Независимо в кое населено място е станала
продажбата, моят стремеж винаги е бил минимум 30 % от средствата да се върнат там.
Но в текущата година това е почти невъзможно да се случи – чисто технологично е
необходимо време за изготвяне на предложения, за вземане на решения, за изготвяне на
проекти, кандидатстване и одобряване и чак след това реализиране...
Николинка Пенкова – общински съветник: Аз не поисках да се ангажирате с
конкретен срок на връщане, а да е ясно само какъв процент от средствата от продажби
ще се върнат като инвестирани в съответното населено място...
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС,
РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2011 година, както следва:
В РАЗДЕЛ III. ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА
ПРОДАЖБА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ И ЗА
УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
В „т. 2" Имоти за продажба се добавя:
№ по
ред
144.
145.
146.

Населено място
Завой
Меден кладенец
Меден кладенец

Вид на имота
Дворно място
Земеделска земя
Земеделска земя

Кв.
2
000
000

УПИ/
Площ кв.м
пи
XI
505
109
23000
105
15248

Гласували: „За” – 12; „Против” – няма; „Въздържали се” – 8.
(Общински съветник Георги Ив. Георгиев не присъства в залата.)
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно отдаване под наем на
язовири – общинска собственост, материалът бе докладван от вносителя на
предложението – г-н Георгиев, Кмет на общината.
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Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ОСМА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и §4 от Закона за сдруженията за напояване,
РЕШИ:
Да се проведе публичен търг по реда на НРПУРИВОС, за предоставяне под наем на
имоти - язовири общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Площ
/дка/

НТЦ
лв./год.,
без ДДС

Депозит
/лв./

Землище

Местност

Асеново
Болярско
Болярско
Безмер
Безмер
Безмер
Безмер
Ботево
Бояджик
Голям
манастир
Каравелово
Каравелово
Каравелово
Маломир
Маломир
Маломир
Окоп
Симеоново
Сламино
Търнава

Старите лозя
Засечника
Баларката
Чатърлъка
Мишелика
Шосе-Ямбол
Татар баир

000097
000138
000148
000203
000219
000239
000246
000014
000422
000080

21,0
30,0
53,0
19,5
18,9
40,7
42,2
83,4
104,3
70,8

I
II
II
II
II
I
II
I
I
II

500
480
850
320
310
970
680
1990
2490
1140

50
48
85
32
31
97
68
199
249
114

Старите лозя
Старите лозя
Старите лозя
Милч.къшли

000033
000156
000163
000202
000440
000364
000019
000060
000143
000214

111,5
29,7
171,8
127,9
148,8
264,6
111,7
8,1
31,2
26,7

I
II
II
II
II
I
II
II
II
I

2660
480
2750
2050
2320
6310
1790
130
500
640

266
48
275
205
232
631
179
13
50
64

Змлището
Ива дере
Пладнище

ПИ№

Категория

Със спечелилия търга да се сключат договори, при заплащане на 100% от
годишната наемна цена за първата година и 100% за всяка следваща година до 30.01. на
съответната година.
Гласували: „За” – 12; „Против” – няма; „Въздържали се” – 8.
(Общински съветник Георги Ив. Георгиев не присъства в залата.)

- 13 -

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно продажба на общински
недвижими имоти, материалът бе докладван от вносителя на предложението – г-н
Георгиев, Кмет на общината.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал.
1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,
РЕШИ:
Да се извърши продажба чрез публичен търг на следните общински недвижими
имоти, представляващи:
-УПИ XI целият с площ от 505 кв.м., в кв. 2 по плана на с. ЗАВОЙ, при граници
на имота: север - УПИ-ІV; изток - УПИ-Х; юг - улица и запад - УПИ-ХІІ, с начална
тръжна цена 2 280 лв. без ДДС, депозит 228,00 лв. и такса за участие 30 в.;
- Земеделска земя, представляваща ПИ № 000105 - ливада, с обща площ от 15,247
дка от които 1,594 дка - VІІІ/осма/ категория; 13,653 VІ/шеста/категория и по КВС на
землището на с. МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ, при граници на имота: ПИ № 000229; 000227
и 000273, с начална тръжна цена от 8 000,00 лв., депозит 800 лв. и такса за участие 30,00
лв.
Гласували: „За” – 12; „Против” – няма; „Въздържали се” – 8.
(Общински съветник Георги Ив. Георгиев не присъства в залата.)
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване на съгласие за
определяне трасета на линейни обекти, материалът бе докладван от вносителя на
предложението – г-н Георгиев, Кмет на общината.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи,
РЕШИ:
1. Дава съгласие на „СТМ МЕДИКОНСУЛТ" ООД, гр. Ардино, ЕИК-123745036,
представлявано от управител Радой Иванов Хаджийски за трасе на „Кабел Ср.Н 20кV
от СРС № 57 до БКТП в УПИ ІІ-118-юг, масив 18 по КВС на землището на с.
ТЕНЕВО, Община „Тунджа", област Ямбол, за външно електрозахранване на
фотоволтаична електроцентрала 750 кW, преминаващ през имоти - публична
общинска собственост, представляващи:
ПИ № 000068-полски път
ПИ № 000120-полски път
ПИ № 000095-полски път
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ПИ№ 000101-полски път
ПИ № 000065-полски път
ПИ № 000106-полски път
ПИ № 000052-полски път, по КВС на землището на с. ТЕНЕВО, съгласно
ПУП - Парцеларен план с дължина на трасето 1953,40 м.
2. Дава съгласие на „ЕВРОЕЛЕКТРИК" ЕООД, с. Веселиново, ЕИК-201264738,
представлявано от Веселина Николова Барелова, за трасе на „Ел.кабел 1кV до ГРТ в
УПИ IV 215, кв. 25 по плана на с. Веселиново до ТП-1 в ПИ № 002077 в землището на с.
Веселиново, преминаващ през имоти - общинска собственост, представляващи:
ПИ №002077 - пасище, мера и
ПИ №002082 - полски път по КВС на землището на с. ВЕСЕЛИНОВО,
съгласно ПУП – Парцеларен план с дължина на трасето през общинските имоти
20,50м.
Гласували: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно определяне на
представители на Община „Тунджа” в колективния орган за управление (Управителния
съвет) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Тунджа”,
материалът бе докладван от вносителя на предложението – г-н Георгиев, Кмет на
общината, който във втора точка от проекто-решението предложи единият от
представителите на общината да бъде г-н Пламен Стоянов Панев – началник отдел
„Стопанска политика”– активен участник в подготвителния период на реализацията на
този проект като председател на Комитета за наблюдение.
Изказвания и предложения направиха:
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Искам да обърна внимание на
последното изречение на т. 3 от проекто-решението – там е изписано „... определените
в т. 1 представители...” – тук би трябвало да бъде точка 2.
Георги Георгиев – кмет на общината: Да, това е техническа грешка – да се чете
„... определените в т.2 представители...”.
Иван Йоргов – общински съветник: Предлагам на мястото на г-жа Петя
Минчева да влезе г-жа Николинка Пенкова – общински съветник и Председател на
групата общински съветници от партия „ГЕРБ”.
Нели Славова – общински съветник: Правя предложение в УС на МИГ-Тунджа
да влезе г-н Стоян Александров Стоянов.
Други предложения и изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Предложението на общински съветник Иван Йоргов в УС на МИГТунджа да бъде включена г-жа Николинка Пенкова, бе гласувано поименно, със
списък за поименно гласуване, приложен към протокола, така: „За” – 8; „Против” –
няма; „Въздържали се” – 12.
Предложението на общински съветник Нели Славова в УС на МИГТунджа да бъде включен г-н Стоян Стоянов, бе гласувано поименно, със списък за
поименно гласуване, приложен към протокола, така: „За” – 12; „Против” – 7;
„Въздържали се”– 1.
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Предложението на кмета на общината в УС на МИГ-Тунджа да бъде
включен г-н Пламен Панев, бе гласувано поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола, така: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържали
се”– няма.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ с
поименно гласуване и списък за поименно гласуване, приложен към протокола и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,
РЕШИ:
1. Предлага да бъдат освободени Петя Петрова Минчева и Иван Маринов
Караманов като представители на Община „Тунджа" в колективния орган за
управление (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група-Тунджа".
2. Определя като представители на Община „Тунджа" в колективния орган за
управление (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група-Тунджа":
*
.
■ Стоян Александров Стоянов – общински съветник в ОбС „Тунджа”;
■ Пламен Стоянов Панев – началник отдел „Стопанска политика” в община
„Тунджа”.
3. Възлага на Георги Стоянов Георгиев - Кмет на община „Тунджа" представител на Община „Тунджа" в Общото събрание на Сдружение с нестопанска
цел „Местна инициативна група-Тунджа" да предложи на Общото събрание на МИГТунджа да освободи на основание чл. 32 ал. 7 от Устава на МИГ-Тунджа Петя Петрова
Минчева и Иван Маринов Караманов като членове на Управителния съвет и да избере
на тяхно място определените в т.2 представители на Община „Тунджа”.
Гласували: „За” – 12; „Против” – 6; „Въздържали се” – 1.
Иван Йоргов – общински съветник: обяснение на отрицателен вот –
общинските съветници от Група „ГЕРБ” смятаме, че няма никаква прозрачност всички, които са в Управителния съвет са с еднаква партийна принадлежност – няма
представители от другите партии...
Георги Георгиев – кмет на общината: ние не правим политически орган, а
избираме представители в управлението на една неправителствена организация по
същество.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно предоставяне
на финансови средства за проект: „Инвестиции в промоцията на културното,
историческото и природно наследство на трансграничния регион”, материалът бе
докладван от вносителя на предложението – г-н Георгиев, Кмет на общината.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
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ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
РЕШИ:
1. Дава съгласие за предоставяне на финансови средства в размер до 5000 лв. за
финансиране на текущи разходи на проект "Инвестиции в промоцията на културното,
историческото и природно наследство на трансграничния регион", по договор с МРРБ
РД – 02 – 29 - 349/19.10.2011.
2. Средствата да се предоставят от Фонд „Резервен" и се разпределят във
функция „Култура", дейност 758 „Международни програми и споразумения, дарения и
помощи от чужбина" по съответните разходни параграфи от ЕБК.
3. Средствата по т.1 да бъдат възстановени при получаване на авансово
плащане за финансиране на проекта.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА относно „разни”, изказвания направиха:
Кирчо Карагьозов – Председател на ОбС: Колегите общински съветници да не
забравят, че трябва да подадат няколко вида декларации по различни закони. Горе – в
канцеларията има празни бланки.
Ели Василева – Директор на Д. „ФСД” в общината: Искам само да допълня, че
според чл. 160 от ИК, трябва самостоятелните ИК и Местни коалиции да изпратят
отчети до Сметна палата.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов закри второто редовно заседание
на ОбС „Тунджа” – Ямбол, поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

Протоколист:
/Недялка Енева/
18.11.2011 г.,
гр. Ямбол
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