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
№4
Днес, 22.12.2011 година, от 10:00 часа, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, с Покана
№ 4/16.12.2011 г., се проведе четвърто редовно заседание на ОбС „Тунджа” в
заседателната зала на община „Тунджа”. При откриване на заседанието присъстваха 19
общински съветници, отсъстваха общински съветници Мариана Обретенова – депозирала
уведомление вх. № 186/20.12.2011 г. и общински съветник Иван Божилов. На заседанието
присъстваха още кметът на общината, г-н Георги Георгиев; зам.-кметове Пенчо Пенев,
Станчо Ставрев и инж. Мариета Сивкова; секретарят Андон Кръстев; директори на дирекции
и началник отдели в община „Тунджа”; кметове, кметски наместници гости и журналисти.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов премина към обсъждане на проекта за
дневен ред, като съобщи за постъпването на четири допълнителни предложения от кмета на
общината за включване в дневния ред и направи следното предложение:
- В проекта за дневен ред под № 4 да влезе допълнителното предложение от кмета на
общината, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.
Следващите точки да се изместят с 1 номер до т. 9 вкл.
- В проекта за дневен ред под №11 да влезе допълнителното предложение от кмета
на общината, относно участие на общината като партньор в проект „Устойчиво

енергийно развитие на селските райони”, съвместно с „МИГ – Тунджа” и Асоциация
за развитие на регион „Тракия”.

- В проекта за дневен ред под №12 да влезе допълнителното предложение от кмета
на общината, относно участие на общината като партньор в проект „Градини на

приятелството, съвместно с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Веселиново и
училището в с. Кемал Кьой, Одрински вилает.
- В проекта за дневен ред под №13 да влезе допълнителното предложение на кмета
на общината, относно упълномощаване на кмета на общината за издаване на Запис на

Заповед в полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП „РР” – проект „Предотвратяване
на наводненията на селата Кукорево и Окоп. Точките от предварителния дневен ред с
№№10, 11, 12 да станат съответно №№ 14, 15, 16.

Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
Предложението на Председателя на ОбС за допълнение и изменение на
проекта за дневен ред бе подложено на гласуване и прието с 19 гласа „За”.
Целият дневен ред, заедно с направените промени, бе утвърден 19 гласа „За”,
прието бе заседанието да продължи по следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Промяна на структурата на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити.
2. Приемане на общата численост, структура на Общинската администрация и
дейностите и определяне размера на възнагражденията на изборните длъжности,
считано от 23.12.2011 г.
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3. Поемане на дългосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ” за изпълнение на договор
BG/61PO001/1.4-06/2010/028 „Предотвратяване на наводненията на селата Кукорево
и Окоп”.
4. Изм. и доп. на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на общината.
5. Определяне на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2012 г.
6. Изменение на т.т. 5, 6 и 15 от Решение №684 от Протокол № 47/22.02.2011 г.
на ОбС „Тунджа”, в частта за средствата, определени за среднодневен оклад за втора
закуска на учениците в началните училища в с. Завой и Крумово.
7. Одобряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес
извън определените по ЕРС за съответната дейност в НУ „Св. Кл. Охридски” – с.
Крумово.
8. Даване на съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на
активите, придобити по проект на общината по Програма за ТГС България – Турция.
9. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на
Техническата инфраструктура.
10. Съгласуване на ПУП – парцеларен план за обект: АМ „Тракия”, ЛОТ 4
Ямбол-Карнобат, от км 276+200 до км 325+280, подобект „Паркинг при км 282+000 –
землище на с. Кабиле.
11. Участие на общината като партньор в проект „Устойчиво енергийно развитие
на селските райони”, съвместно с „МИГ – Тунджа” и Асоциация за развитие на регион
„Тракия”.
12. Участие на общината като партньор в проект „Градини на приятелството,
съвместно с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Веселиново и училището в с. Кемал
Кьой, Одрински вилает.
13. Упълномощаване на кмета на общината за издаване на Запис на Заповед в
полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП „РР” – проект „Предотвратяване на
наводненията на селата Кукорево и Окоп.
14. Предоставяне на възмездно ползване върху пасища и мери – общинска
собственост.
15. Приемане на решение за еднократно парично подпомагане.
16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов преди да премине към първата точка от
дневния ред, уведоми за получен отговор от кмета на общината с вх. № 190/21.12.2011 г до
общински съветник Мариана Обретенова. Поради отсъствие на същата, отговорът бе връчен
на общински съветник Николинка Пенкова – председател на Група общински съветници
„ГЕРБ” в ОбС.
Нели Славова – общински съветник: процедурно предложение: да се четат само
проектите за решения.
Постъпилото процедурно предложение бе подложено на гласуване и прието с 18
гласа „За” и 1 глас „Въздържал се”.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно промяна в структурата на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, материалът бе докладван от
вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
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Георги Петров Георгиев – председател на ПК „Бюджет и финанси”: Комисията
разгледа материала и подкрепя проекта за решение.
Изказвания направиха:
Кмет – с. Кабиле: Какво налага отнемането на бюджетната самостоятелност на тези
11 кметства и създаването на нови административни звена в общината? Няма ли това да
доведе до същата бройка администрация в общината?
Всички се борим за децентрализация, а всъщност се централизира цялата власт в
общината... Имахме една привилегия – кметовете на селата – да ползваме самостоятелността
на бюджета, а вие ни я отнемате!
Ели Василева – Директор Д. „ФСД”: Имаме указания и препоръки от МФ да
направим оптимизация на цялата структура на общината и минимално 15%-тно съкращение.
Тава наложи цялостно анализиране на дейността на общината, за да се направи възможно
най-добрата оптимизация, да се запази и досега създаденото качество на предоставените
услуги и едновременно с това да намалим числеността, което естествено рефлектира и върху
издръжката на общинската администрация. А тази издръжка, по Закон, вече чисто финансово
е намалена с 15 %. Така или иначе оптимизацията трябва да се извърши и една от тези стъпки
е именно отнемане на финансовата самостоятелност. Мисля, че с това в никакъв случай не се
извършва централизация - ако погледнете в бюджетите на селата с финансова
самостоятелност, освен разходите за заплати, ток, телефон и вода, имаше много малко други
разходи, които се извършваха по места. Предвид по-голямата мобилност, по-голямата
гъвкавост и по-доброто преразпределение и връщане на тези средства по селата, които са
предмет на обектите, които всяка година, със съставянето на бюджета, се обсъждат с вас и те
влизат в бюджетната програма на всяко едно село според вашите предложения... В този
смисъл отнемането на финансовата самостоятелност в никакъв случай не отнема права и
привилегии или някакви разпоредителски функции на кметовете със самостоятелен бюджет.
Кмет – с. Кабиле: Не ми стана ясно бройката служители на тези нови звена колко ще
бъде?
Ели Василева – Директор Д. „ФСД”: Тази бройка е минимална и трябва да обезпечи
административното и техническото обслужване на тези звена. Издръжката на тези звена е в
ЕРС, който държавата определя за това звено – те не си акумулират собствени приходи и не се
заделя това, което на този етап се извършва като дофинансиране на общинската
администрация. Бройката се вижда в Приложение №2 на следващия материал.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал.1,т. 23 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 от Закона за общинските бюджети,
РЕШИ:
1. Закрива, считано от 31.12.2011 г., като второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити следните кметства: Ботево, Безмер, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Кабиле,
Кукорево, Маломир, Роза, Скалица и Тенево.
2. Открива, считано от 23.12.2011 г., като второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити следните структурни звена:
- „Образование- предучилищна подготовка”
- „Социални услуги”
Гласували: „За” – 13; „Против” – 5; „Въздържал се” – 1.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на общата

численост, структура на Общинската администрация и дейностите и определяне
размера на възнагражденията на изборните длъжности, считано от 23.12.2011 г.,

материалът бе докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Георги Петров Георгиев – председател на ПК „Бюджет и финанси”: Комисията
разгледа материала и подкрепя проекта за решение.
Изказвания направиха:
Кмет – с. Скалица: Мисля, че в тези 44 села, които образуват община „Тунджа”, сме
длъжни да подобрим обслужването. С приемането на тази нова структура в общината и с
централизирането на голяма част от дейностите, ние до голяма степен, ще влошим тяхното
обслужване. Голяма част от нашето население се състои от възрастни хора, како и повечето
села са отдалечени от общината – при това положение, ние няма да изпълним своите цели –
да сме по-близо до хората и да сме в тяхна подкрепа... Не всеки има възможност да дойде до
града за каквато и да било услуга.
Николинка Пенкова – общински съветник: Какво налага разкриването на още една
бройка зам.-кмет на общината, при положение, че правим съкращения и горе-долу заплатата
на един заместник кмет е колкото заплатите на трима специалисти на кметство?
По точка четвърта от проекта за решение – за кметовете на кметства и кметски
наместници предвидено ли е също такова заплащане, защото и тяхното естество на работа е
такова?
Георги Георгиев – кмет на общината: Четвърти заместник-кмет на общинската
администрация се налага, с оглед на оптимизацията на работата на тази администрация.
Преценката за това решение е изцяло моя, с което не се увеличава ръководния състав на
общината, защото същевременно отпадат 2 бр. директори на дирекции. Това, изчислено във
Ф „РЗ”, дори е по-малко – формират се икономии на общината. Отговорностите са
безспорни – става въпрос за извеждане във водеща ситуация направлението „Бюджет,
финанси, счетоводство”.
По отношение на кметските наместници: те в момента са на таваните на щатната
таблица – 451 лв. След като приемете тази нова структура, ще последва моя заповед, с която и
техните заплати ще бъдат процентно увеличени по този начин.
По отношение на кметовете: те с години изостават по отношение на тяхното
заплащане, но това е нещо, което съм наследил на тази позиция. В момента те изостават с
около 150 лв. от таваните на заплатите си. Ние, с освободените ресурси от Ф „РЗ”, правим
процентно увеличение на заплатите на всички служители в общинска администрация,
включително и на кметовете и кметските наместници в рамките на 8-10%. Това е нещо, което
не се е случвало в последните 2,5 г. Днес възможностите на община „Тунджа” са такива.
Когато от 2012 г. влезе новата наредба за заплатите в общинските администрации, тогава,
надявам се, ще бъде освободен един достатъчен фонд „РЗ” и ще мога, след съответната
атестация на служителите в края на 2012 г., да предложа съвсем нови нива на всички, които
имат принос за по-добрата работа на общината.
На въпроса на кмета на с. Скалица – днешната промяна на структурата на общината
не се налага от наше хрумване, а е изрично записана в няколко документа на нашето
правителство, за намаляне числеността на общинската администрация. И в двата случая, в
които се е искало от нас да намалим бройката на нашите служители, ние в максимална степен
сме се стремили да не съкращаваме хора. Това обаче е струвало на общинския бюджет повече
от 250 000 лв. дофинансиране на дейност „общинска администрация”. Този хуманизъм няма
как повече да продължава, защото разпоредбите на правителството са такива, че ако не
извършим това намаление, ще последват санкции по отношение на субсидиите, които
държавата ни предоставя.
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Николинка Пенкова – общински съветник: Въпросът ми не беше за заплатите, а за
допълнителните средства.
Георги Георгиев – кмет на общината: Няма смисъл да даваме допълнителни
възнаграждения на съответните лица, когато не са си стигнали таваните. За да се случи това,
трябва да са достигнали тавана на щатното си заплащане, за да се опитваме да обезпечаваме
чрез други форми, които не влизат в основния размер на заплатата им. Това, което тук се
предлага за моята заплата, няма как, съгласно законодателството, да се включи в основната
заплата на кмета на общината. Това са еднократни, месечни плащания, които не влизат в
основната заплата, която от другата година започва да се формира по съвсем друг начин и в
нея ще влязат и класовете за прослужено време. По същия начин ще го направим и за
кметските наместници, но и за тях това няма да влезе в общата цифра на основната им
заплата. Нямам нищо против да се приложи и за кметовете, но тогава, когато достигнат
таваните на заплатите си и ако общината има достатъчен фонд за вземането на такова
решение.
Иван Йоргов – общински съветник: Колко е реалното съкращение в общинска
администрация?
Георги Георгиев – кмет на общината: 19,9%.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал. 1,
т. 2, т. 5 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 от
ЗДБРБ за 2011 г., чл.19 „а” от Закона за администрацията и чл. 8, ал. 2 на ПМС № 67 от 2010
г. за заплатите в бюджетните организации и дейности,
РЕШИ:
1. Утвърждава обща численост и структура на Общинската администрация, съгласно
Приложение № 1, считано от 23.12.2011 г.
2. Утвърждава обща численост на персонала по дейности, съгласно Приложение №
2, считано от 23.12.2011 г.
3. Определя размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства,
съгласно Приложение № 3, считано от 23.12.2011 г.
4. Поради особения характер на работата на кмета на общината, ежемесечно да се
изплащат допълнителни средства, за работа 16 часа извън рамките на законоустановеното
месечно работно време, съгласно чл. 13, ал. 2 от Вътрешните правила за работната заплата,
утвърдени и влезли в сила от 1 септември 2011 г.
Гласували: „За” – 14; „Против” – 5; „Въздържал се” – няма.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно поемане на дългосрочен

дълг от Фонд „ФЛАГ” за изпълнение на договор BG/61PO001/1.4-06/2010/028
„Предотвратяване на наводненията на селата Кукорево и Окоп”, материалът бе
докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Георги Петров Георгиев – председател на ПК „Бюджет и финанси”: Комисията
разгледа материала и приема проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
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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 ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал. 1,
т. 10 от ЗМСМА, §41 от ЗДБРБ за 2011 г., чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, и чл. 19а от ЗОД и чл. 46,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет и поемане на общински дълг,
РЕШИ:
1. Община „Тунджа” да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - „ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме
дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Предотвратяване
на наводнения на селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа", финансиран от Оперативна
програма Регионално развитие, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие", схема № ВG161РО001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребно мащабни мерки за
предотвратяване на наводненията в градските агломерации", при следните основни
параметри:
• Максимален размер на дълга - 480 000 (четиристотин и осемдесет хиляди);
• Валута на дълга - лева
• Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 31.12.2012 г., с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от
Управляващия орган, съгласно
Договор
за безвъзмездна финансова помощ
№ВG161РО001/1.4-06/2010/028;
• Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка
от 4.715%,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата
политика на Фонд „ФЛАГ” и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
-Учредяване на залог върху вземанията на Община „Тунджа" по Договор за
безвъзмездна помощ № ВG161РО001/1.4-06/2010/028, сключен с Управляващия орган на
съответната Оперативна програма, и
-Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за
общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община „Тунджа" да подготви искането за
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк" АД, да подпише
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Георги Иванов Георгиев не присъства в залата./
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно изм. и доп. на

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на общината, материалът бе докладван от вносителя на предложението –
кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
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Георги Петров Георгиев – председател на ПК „Бюджет и финанси”: Комисията
разгледа материала и приема проекта за решение.
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 ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 и чл. 9 от ЗМДТ,
РЕШИ:
Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община „Тунджа", както следва:
§1. В чл. 19, ал. 5 се правят следните изменения:
1. Думите „през последното тримесечие" се заменят с „до 30 ноември"
2. Думите „при условие, че няма задължения към общината по ЗМДТ" се отменят.
§2. В чл. 19, ал. 7, т. З се отменя.
§3. В чл. 19 се създава ал. 8:
„/8/ За имоти - общинска собственост, предоставени за ползване на читалища, такса
за битови отпадъци се заплаща от тях само за услугата поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване."
Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Георги Иванов Георгиев и Иван Георгиев не присъстват в залата./
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно определяне на таксата за
битови отпадъци по ЗМДТ за 2012 г.., материалът бе докладван от вносителя на

предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Георги Петров Георгиев – председател на ПК „Бюджет и финанси”: Комисията
разгледа материала и приема проекта за решение.
/Общински съветник Иван Божилов влиза в залата./
Изказвания направиха:
Георги Петров Георгиев – общински съветник: Правя конкретно предложение:
В план-сметката - приложение №1, в ред 41, за с. Хаджидимитрово, да се променят
както следва:
- В „Разходи - 2012” за услуга „Чистота на общ. места”, в дейност „Чистота” сумата от
240 лв. да се завиши с 2 522 лв. и да стане 2 762 лв., съответно общата сума от 25 720 лв. да
стане 28 242 лв. В колона „Всичко” на съответната услуга, в посочения ред, сумата от 260 лв.
да стане 2 782 лв., съответно общата сума от 27 150 лв. става 29 672 лв.;
- В „Приходи - 2012” за ФЛ и ЮЛ да се промени облога: за ФЛ да се завиши с 0,7
промила, сумата от 4 466 да се завиши с 1 116 лв. и да стане 5 582 лв., съответно общата сума
става 357 526 лв. За ЮЛ облогът да се повиши също с 0,7 пункта, като сумата за 2012 г.
ще се увеличи с 1 406 лв. и ще стане 8 233 лв., а общата сума по вертикала от 190 041
става 191 447 лв. „Всичко облог 2012” от 11 293 става 13 815, съответно общата сума става
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548 973 лв. „Общо приходи 2012” от 11 293 става 13 815 лв., съответно общата сума става
548 973 лв. „Общо разходи 2012” от 11 293 става 13 815, съответно общата сума по
вертикала – от 546451 става 548 973 лв.
Георги Георгиев – кмет на общината: Не възразявам срещу това предложение,
направено за с. Хаджидимитрово, надявам се, че е съгласувано с кмета на селото.
Георги Петров Георгиев – общински съветник: Съгласувано е с кмета на селото.
Предложението се налага предвид замърсяването, което е там, почистване на дерета и т.н.
Николинка Пенкова – общински съветник: Във всяко село има завишаване на
промила и на ЮЛ, а очакваната сума, която трябва да се събере през 2012 е почти 50% помалка от тази през 2011 г. От къде идва тази разлика?
Георги Георгиев – кмет на общината: Обяснението идва от по-ниската данъчна
оценка на фирмите и броя на освободените имоти от такса „Смет”. Всичко това е
калкулирано максимално доближено до истината в тези цифри.
Кмет – с. Кукорево: Във връзка с търговските обекти, които все още се водят с
ямболски адрес, а развиват дейност на територията на общината: кога ще бъдат обхванати от
общината – има доста голям финансов ресурс там, който би подобрил състоянието на
общината?
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Седалището на фирмата може да е
регистрирано навсякъде, но такса „Смет” се заплаща на общината, в която е разположен
имотът, който фирмата притежава – общината нищо не губи в случая. И с местните данъци
по същия начин...
Жеко Колев – общински съветник: Преди време освободихме „Палфингер” от такса
– как стоят нещата сега?
Коментар към кмета на общината: има разлика в реалния живот, когато уважаваме
някого от някой друг повече – това е лично мое мнение... Този, на когото е направен
компромис веднъж, в утрешния ден ще иска повече...
Георги Георгиев – кмет на общината: Специално за „Палфингер”, в предишни
години, в огромна степен, точно на това предприятие се дължеше голямата такса за битови
отпадъци, която се събираше в Тенево и благодарение на която там се акумулираха много
средства. С тях се закупиха и малкия камион, поддържаха се бройки, които да почистват
обществено полезните площи. Онова, което не можеше да се изразходи, съответно се
акумулираше като преходен остатък за следващите години. Сега това вече го няма. Вчера при
мен дойде декларация от „Палфингер”, с която те предоставят сключен с фирма договор за
извозване на отпадъците. Това автоматично означава, че ние ще трябва да ги освободим за
2012 г. от плащането на тази услуга на общината. По тази причина се налага голямият ръст на
промилите, съответно за Тенево.
Георги Ив.Георгиев – общински съветник: Каква оценка може да се постави на
фирмата-концесионер – вече измина достатъчен период от време, през който може да бъде
направена равносметка?
Жеко Колев – общински съветник: „Палфингер” не е спрял да се разширява, да
извършва строителни работи. Как точно стоят нещата с изхвърлянето на тази пръст, на
строителните отпадъци, със заравняването? Кметът на селото запознат ли е? Все пак считам,
че трябва да се намери начин и от тях да се вземе нещо...
Георги Георгиев – кмет на общината: По отношение на изхвърлянето на строителни
отпадъци и пръст, няма как да отговоря в момента. Ангажирам се да направя проверка със
специалисти и на следващото заседание на ОбС ще ви информираме по-подробно.
По отношение на оценката за работата на фирмата, която извършва тези дейности в
общината, г-н Иванов е прав, че измина един достатъчно дълъг период – от почти година и
осем месеца, в които се предоставя услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване”. До мен не са
достигали почти никакви сигнали за нередности в работата на фирмата, по отношение на
подписания с нея договор. Напротив – вчера отново при мен беше управителя на фирмата, с
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когото постоянно разговаряме и който ме информира колко контейнери отново са изгорели,
поради изхвърляне на горящи въглени в тях; за окрадените колелца на контейнерите, едното
от които струва 34 лв. и за чиято подмяна те вземат непрекъснати мерки... Ние по никакъв
начин не сме обезпечавали финансово тези щети, нанесени от недобросъвестни наши
граждани. Напротив – искам да ви информирам, че за тези година и осем месеца, всяка моя
молба към фирмата за доставка на допълнителни контейнери е била изпълнена – на добра
воля, без това да струва на общината и една стотинка. Така че, ако говорим за оценка, то тя
трябва да бъде минимум „Много добра”, защото работим изключително точно, не само
според подписания договор, но и според морално-етичния кодекс.
Нели Славова – общински съветник: Не считам, че „Палфингер”, като едно огромно
предприятие, намиращо се на територията на с. Тенево, дефакто на територията на община
„Тунджа” е тотално освободено от плащане на такси. Независимо от това, че са сключили
договор с фирма за извозване на отпадъци, те си заплащат такса за поддържане на чистота на
обществени площи.
Иван Георгиев – зам.-председател на ОбС: Тревожна е ситуацията около
сметосъбирането – принудени сме да увеличим таксата, което излиза от джоба на хората във
време на криза; да съкратим хора, които бяха десните ръце на кметовете по селата и следяха
самия процес по сметосъбиране в селата.... Искам да заостря вниманието на всички: сега найтежката задача пада върху кметовете на селата – те трябва да дадат обществена гласност на
този проблем със сметосъбирането; да покажем всички заедно какво трябва да се прави за да
се облекчи икономическата тежест за всички...
Кмет – с. Кукорево: Има ли гаранция, че тонажът, който дават от фирмата, отговаря
на действителното?
Георги Георгиев – кмет на общината: Камионите, които минават и събират, накрая се
теглят на електронна везна, която не може да бъде манипулирана нито откъм данни за време и
час, нито откъм тежестта на товара. Имало е понякога случаи, в които да не работи
електронната везна – тогава фирмата ни уведомява и теглят на друг кантар, откъдето се вземат
кантарните бележки. Формата на контрол е регламентирана в договора, регламентирана е и в
договора за депото, където ние плащаме такса за депониране.
Имаме действително интерес от това да намаляме количеството на отпадъците – това,
което не е за кофите да не влиза там (растителни и животински отпадъци). Имали сме случаи
недобросъвестни граждани да пълнят чували буквално с пръст и камъни и да ги хвърлят в
контейнерите – тогава фирмата отказва и не ги товари. А това би натрупало обеми,
количества, които в края на краищата излизат от джоба на всички нас. Наистина ни е нужна
масирана разяснителна кампания, която да е постоянен процес – по-голяма хигиена, култура
на отделяне на отпадъците, което би могло да минимизира разходите ни.
За разделното събиране на отпадъците – до момента не се е намерила такава фирма, с
която да се споразумеем и това да е икономически изгодно за общината, да постави такива
контейнери. Фирмите предпочитат ромското население да работи за тях – да им носи
наготово пластмасови бутилки или картони, вместо да се ангажират със специализирани
контейнери, транспорт и т.н... За съжаление, ще се налага в следващите години да плащаме
много повече – веднъж заради тази санкция, която в момента расте 3 пъти, втори път, ако
обемът и тонажът на боклуците расте....
Призовавам за съзнание и работа на всички нас сред гражданите – да им кажем, че
спецификата на нашата община е такава, че изисква много повече разходи за приложението
на тази услуга като качество, в сравнение с услугата, която се предлага тук – в града.
Отстоянията на населените места, разпръснатостта на имотите, дължината на уличната ни
мрежа, а оттам и насищането с достатъчен брой контейнери, изисква много пари. А лошото е,
че с това завишение от 26 -27%, което се предлага в план-сметката, ние по същество няма да
променим качеството на предлаганата услуга – нито ще купим нови контейнери, нито ще
завишим броя на извозванията, нито ще запазим бройките, които ще чистят... Ако искахме
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всичко това да се случи, план – сметката щеше да е много повече завишена. А ние искаме
хората да плащат по-малко все пак, което по никакъв начин няма да подобри качеството на
услугата...
Атанас Христов – общински съветник: Промилът в с. Завой е доста по-голям от този
в другите села. На какво се дължи това?
Георги Георгиев – кмет на общината:Промилът там е най-голям, а събираемостта –
най-ниска, заради многото на брой нерегламентирани постройки, в които живеят много голям
брой хора. Тези постройки не са декларирани и за тях не се плащат местни данъци и такси, в
това число „Такса битови отпадъци”. Облогът се формира на база данъчна оценка, която,
като формира малки стойности, съответно расте в промили облогът...
Когато се прави план-сметката, нашите специалисти започват да я формират от
разходите, които са необходими за извършването на всички дейности в съответното населено
място. След това се преценя досегашните промили могат ли да стигнат като сума, която да
обезпечи извършването на всички услуги или не стигат - ако не, тогава се завишават
промилите. А онези, които живеят в незаконни постройки, те не са обложени с нищо...
За това в селата, където имаме компактно ромско население, от години правим
подробни устройствени планове на ромските квартали. Едно от тези села е Завой, планът там
все още не е завършен изцяло. Това го правим, за да дадем на хората възможност да си купят
тези парцели от общината и да си постоят законни сгради и да урегулираме този процес на
плащане на данъци, което е основното задължение на гражданите на страната.
Георги Чалъков – общински съветник: процедурно предложение: да прекратим
разискванията и да преминем към гласуване.
Направеното процедурно предложение бе подложено на гласуване и прието с 13
гласа „За” и 6 гласа „Въздържали се”.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
Предложението на общински съветник Георги П. Георгиев бе гласувано
поименно, със списък за поименно гласуване, приложен към протокола, така: „За” - 14;
„Против” – няма; „Въздържали се” – 5: приема се.
/Общински съветник Николинка Пенкова не присъства в залата./
Основното предложение, заедно с направените промени, бе гласувано поименно, със
списък за поименно гласуване, приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл.21, ал.1,
т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67, ал.2 от ЗМДТ,
РЕШИ:
1. Таксата за битови отпадъци за 2012 г. се определя пропорционално върху
данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите и пропорционално върху данъчната
оценка на недвижимите имоти на предприятията по смисъла на чл. 21 от ЗМДТ.
2. Одобрява план–сметка за 2012 година за определяне приходите по видове, общо в
размер на 548 973 лв., съгласно Приложение №.1, както следва:
2.1. От облог на физически лица – 357 526лв.
2.2. От облог на юридически лица – 191 447лв.
3. Одобрява план–сметка за 2012 година за определяне на разходите по дейности,
общо в размер на 548 973лв., съгласно Приложение №.1, както следва:
3.1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или други
инсталации или съоръжения за обезвреждането им, и за ползване на депо или други
инсталации или съоръжения – общо 440 501 лв., от които:

10

3.1.1. за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или други
инсталации или съоръжения за обезвреждането им – 362 891 лв. /вкл. ползване на съдове за
съхранение на битовите отпадъци/;
3.1.2. за ползване на депо или други инсталации или съоръжения за битови
отпадъци – 77 610 лв.;
3.2. Закриване и мониторинг на депа на територията на общината и отчисления
за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците – 78 800 лв., от които:
3.2.1. за закриване и мониторинг на депа на територията на общината – 15 416лв.
3.2.2. за отчисления, за изграждане на инфраструктура за третиране на
отпадъците - 63 384лв.
3.3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 28 242лв., в т.ч. за
трудови разходи за 2 щатни бройки в с. Тенево, в размер на 10 800лв.
3.4. Съдове /кофи/ за битови отпадъци за обществените места – 1 430 лв.
4. Определя размера на таксата за битови отпадъци за всяко населено място на
територията на общината, в сила от 01.01.2012 година, както следва:
4.1. За недвижими имоти на физически лица – пропорционално върху
данъчната оценка на имота по промил и размер, индивидуален за всяко населено място,
съгласно Приложение №1.
4.2. За недвижими имоти на юридически лица – по промил и размер
индивидуален за всяко населено място и пропорционално, върху данъчната оценка на
недвижимите имоти по смисъла на чл. 21 от ЗМДТ, съгласно Приложение №1.
5. При недостиг на средства за финансиране на дейностите по сметосъбиране,
сметоизвозване и ползване на депо, да се използват наличните средства от останалите
дейности към края на 2011 г. за съответното населено място, а при необходимост - временно
да се използват средства от резерва на общината.
6. Преходният остатък от 2011 г., за съответното населено място, да се използва за
финансиране на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и ползване на депо през
2012г.
Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” – 5.
/Общински съветници Жеко Колев и Николинка Пенкова не присъстват в залата./
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно изменение на т.т. 5, 6 и 15

от Решение №684 от Протокол № 47/22.02.2011 г. на ОбС „Тунджа”, в частта за
средствата, определени за среднодневен оклад за втора закуска на учениците в
началните училища в с. Завой и Крумово, материалът бе докладван от представител на

вносителя на предложението – зам.-кметът на общината, г-н Ставрев. Той акцентира върху
това, че предложението е във връзка с трети пореден одобрен проект за обедно хранене на
учениците в двете НУ в община „Тунджа”.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Нели Славова – председател на ПК „СПОЗКСМДВ”: Комисията разгледа материала и
приема проекта за решение.
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 ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,
11

РЕШИ:
Определените средства по т. 5, т. 6 и т. 15 от Решение №684 от Протокол № 47 от
22.02.2011 г. за среднодневен оклад за втора закуска на учениците в началните училища
„Васил Левски", с. Завой, община „Тунджа" и „Св. Климент Охридски", с. Крумово, община
„Тунджа", да се използват като общинско съфинансиране на обедното хранене в рамките на
проект „Топъл обяд” по Програма „Топъл обяд" на Партньорска мрежа за благотворителност
на БЧК за периода на реализация на дейностите.
Гласували: „За” – 16; Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Георги Ив. Георгиев, Жеко Колев, Иван Георгиев и Николинка Пенкова
не присъстват в залата./
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно одобряване на допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС за съответната
дейност в НУ „Св. Кл. Охридски” – с. Крумово, материалът бе докладван от представител на
вносителя на предложението – зам.-кметът на общината, г-н Ставрев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Нели Славова – председател на ПК „СПОЗКСМДВ”: Комисията разгледа материала и
приема проекта за решение.
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 ТОЧКА СЕДМА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 11 а, ал.
3, чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 1; във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредба
№ 7 от 29 декември 2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
РЕШИ:
Одобрява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в НУ „Св.
Климент Охридски", с. Крумово, за учебната 2011/2012 година извън определените по
единни разходни стандарти за съответната дейност, в размер съгласно чл. 11, ал. 3, т. 1 от
Наредба № 7 / 2000 г. на МОН.
Гласували: „За” – 18; Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Георги Ив. Георгиев и Иван Георгиев не присъстват в залата./
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване на съгласие за

предоставяне на право за безвъзмездно ползване на активите, придобити по проект на
общината по Програма за ТГС България – Турция, материалът бе докладван от

представител на вносителя на предложението – зам.-кметът на общината, г-н Ставрев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Йовчо Митев – член на ПК „БФ”: Комисията разгледа материала и подкрепя проекта
за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
12

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 ТОЧКА ОСМА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 и т. 23 от ЗМСМА,
РЕШИ:
Дава съгласие активите, придобити по проект, с който Община „Тунджа”
кандидатства като водещ партньор в партньорство с Асоциацията на турските общини
ТРАКАБ и Съюз на провинция Сюлоглу за осигуряване на услуги на селата по Програма за
трансгранично сътрудничество България - Турция, покана за подаване на проектни
предложения № ВG2007СВ161РО008-2011-2, приоритетна ос 2: Повишаване качеството на
живот, област на интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природата и културното
наследство, да бъдат предоставени с право за безвъзмездно ползване за целите на проекта за
срок не по-малък от пет /5/ години след края на проекта.
Гласували: „За” – 16; Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Георги Ив. Георгиев, Георги П. Георгиев, Иван Георгиев и Николинка Пенкова
не присъстват в залата./
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно одобряване на проект за
ПУП – парцеларен план за съоръжение на Техническата инфраструктура, материалът бе
докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Иван Божилов – председател на ПК „УТ”: Комисията разгледа и прие проекта за
решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал.
1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
РЕШИ:
Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за съоръжение
на Техническата инфраструктура:
Трасе на водопроводно отклонение от улица с о.т.103-107 по местен път до УПИ І-17
в масив 19 по КВС на землище с. Кабиле.
Гласували: „За” – 16; Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Георги Ив. Георгиев, Иван Георгиев и Николинка Пенкова не присъстват в залата.
Общински съветник Георги Чалъков не упражнява правото си на глас./
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно съгласуване на ПУП –

парцеларен план за обект: АМ „Тракия”, ЛОТ 4 Ямбол-Карнобат, от км 276+200 до км
325+280, подобект „Паркинг при км 282+000 – землище на с. Кабиле, материалът бе
докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
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Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Иван Божилов – председател на ПК „УТ”: Комисията разгледа и прие проекта за
решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал.
1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. З от Закона за устройство на територията,
РЕШИ:
Съгласува проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект:
"АМ"Тракия" Оризово - Бургас, ЛОТ 4 Ямбол-Карнобат, от км 276+200 до км 325+280,
подобект:"Паркинг при км 282+000" землище с.Кабиле, община „Тунджа”.
Гласували: „За” – 17; Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Георги Ив. Георгиев, Иван Георгиев и Николинка Пенкова не присъстват в залата./
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно участие на

общината като партньор в проект „Устойчиво енергийно развитие на селските
райони”, съвместно с „МИГ – Тунджа” и Асоциация за развитие на регион „Тракия”,

материалът бе докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Георги Чалъков – председател на ПК „ССПЕПППР”: Комисията прие проекта за
решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание
чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
РЕШИ:
Дава съгласие община „Тунджа" да участва като партньор в проект „Устойчиво
енергийно развитие на селските райони" (ЕFRD рrоject), съвместно с „Местна инициативна
група –Тунджа” и „Асоциация за развитие на регион Тракия -ТRАКАВ" - Одрин по втората
покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично
сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България-Турция 20072013".
Гласували: „За” – 17; Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Георги Ив. Георгиев, Иван Георгиев и Николинка Пенкова не присъстват в залата./
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно участие на

общината като партньор в проект „Градини на приятелството, съвместно с ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” – с. Веселиново и училището в с. Кемал Кьой, Одрински вилает”,
материалът бе докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
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Георги Чалъков – председател на ПК „ССПЕПППР”: Комисията прие проекта за
решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание
чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
РЕШИ:
Дава съгласие община „Тунджа" да участва като партньор в проект „Градини на
приятелството" (GARFRE рroject) съвместно с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - с.
Веселиново, община „Тунджа" и училището в село Кемал кьой, Одрински вилает, по втората
покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично
сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България-Турция 20072013".
Гласували: „За” – 16; Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Георги Ив. Георгиев, Иван Георгиев, Стоянка Белчева-Георгиева
и Николинка Пенкова не присъстват в залата./
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно упълномощаване

на кмета на общината за издаване на Запис на Заповед в полза на МРРБ, Управляващ
орган на ОП „РР” – проект „Предотвратяване на наводненията на селата Кукорево и
Окоп, материалът бе докладван от вносителя на предложението – 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 ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание
чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4.2. от Договор за безвъзмездна финансова помощ
ВG161РО001/1.4-06/2010/028 „Предотвратяване на наводнения на селата Кукорево и Окоп,
община „Тунджа",
РЕШИ:
Упълномощава кмета на общината да издаде Запис на Заповед без протест и без
разноски, платим на предявяване, на стойност 338 461,74 лв. като обезпечение на авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161РО001/1.4 06/2010/028 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/1.406/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските
агломерации", във връзка с изпълнение на проект „ Предотвратяване на наводнения на селата
Кукорево и Окоп, община „Тунджа”.
Гласували: „За” – 18; Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Георги Ив. Георгиев и Николинка Пенкова не присъстват в залата./
ПО

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

ТОЧКА

ОТ

ДНЕВНИЯ

РЕД,

относно

предоставяне на възмездно ползване върху пасища и мери – общинска собственост,
материалът бе докладван от представител на вносителя на предложението – зам.-кметът на
общината, г-н Пенев. Той информира всички присъстващи, че вносителят е оттеглил
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първото предложение с вх. № 153/14.12.2011 г. и е внесъл настоящото, с вх. №
188/20.12.2011 г., което е гледано от част от комисиите.
Изказвания направиха:
Иван Божилов – председател на ПК „УТ”: Комисията разгледа и одобри материала.
Георги П. Георгиев – общински съветник: Кандидатът за ползването на мерите има
ли ферма и притежава ли животни?
Пенчо Пенев – зам.-кмет: Да, има ферма и тя се намира в с. Скалица.
Други изказвания 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 ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о от ЗСПЗЗ,
РЕШИ:
Предоставя за възмездно ползване на:
Златко Дончев Дончев, на имоти общинска собственост с НТП -мери, пасища и
представляващи идентификационни номера, както следва:
- 66737 - 351 - 3 с площ 40.6 дка;
- 66737 -366-2 с площ 82.5 дка;
- 66737 - 364 - 3 с площ 23.3 дка;
- 66373 -411 - 1 с площ 61.2 дка;
- 66737 - 409-1 - 1 с площ 27.2 дка;
- 66737 -414-1 с площ 70.1 дка,
всички находящи се в землището на с. Скалица, за сумата от 609.80 лв. -заплащане на
такса по Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги на територията на Община „Тунджа".
Прекратява предоставеното право за възмездно ползване на пасища и мери
общинска собственост на:
- Златко Дончев Дончев от гр. Ямбол, ул. „Ген. Заемов", бл. 5, вх. Б, ап. 6, на имот
№000352 с площ 56.100 дка, представляващ идентификационен номер 66737 - 36 - 2, находящ
се в землището на с. Скалица.
- Галин Георгиев Димитров от с. Скалица, за ползване на пасища и мери общинска
собственост на:
ПИ №545, ПИ №240, ПИ №129 и съставляващи идентификационни номера по
СИЗП- 39-4, 43-4, 50-5, 61-3, находящи се в землището на с. Скалица .
- „АГРОЕЛИТ" ООД, с. Иречеково, ул. „Стопански двор-ЮГ", представлявано от
Петър Стефанов Личев, на идентификационен №66737-351-3 с площ 40.6 дка, представляващ
част от ПИ№51 и ПИ№52, находящ се в землището на с. Скалица.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Георги Ив. Георгиев не присъства в залата./
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на
решение за еднократно парично подпомагане, становището на ПК „Социална политика,
образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”
докладва председателят на комисията, общински съветник Нели Славова.
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Нели Славова – председател на ПК „СПОЗЗКСМДВ”: Комисията разгледа
постъпилите 41 заявления и прие следното становище:
1. Илия Йорданов Петров, с. Хаджидимитрово – медикаменти и лечение – некоректно
попълнени документи;
2. Тонка Радева Томаева, с. Хаджидимитрово – за медикаменти и лечение – 30 лв.;
3. Ангелина Георгиева Василева, с. Хаджидимитрово – за медикаменти и лечение на дете –
50 лв.;
4. Валентин Василев Йорданов, с. Хаджидимитрово – за медикаменти и осн, жизнени
потребности – комисията отказва подпомагане, няма медицински документи;
5. Марийка Йорданова Кръстева, с. Козарево – осн. жизнени потребности – експертно
решение изтекло през 2004 г. , 236 лв. доход
6. Стойка Илиева Тодорова, с. Хаджидимитрово – за погребение на дете – 80 лв.;
7. Цона Стоянова Димитрова, с. Чарган – здравни проблеми – 40 лв.;
8. Мария Радева Танева, с. Чарган – погребение на съпруг – 45 лв.;
9. Денка Господинова Георгиева, с. Крумово – за лечение – получила ЕПП през м. септември 2011

г.

10. Петър Бойчев Джеджев, с. Болярско – за лечение – некоректно попълнени данни за
доходи;
11. Марина Костадинова Василева, с. Генерал Инзово – комунално-битови проблеми – 50 лв.;
12. Галина Стоянова Николова, с. Генерал Инзово – осн. жизнени потребности– 50 лв.;
13. Динка Костова Колева, с. Генерал Инзово - осн. жизнени потребности– 50 лв.;
14. Йордан Стоянов Йорданов, с. Безмер – за лечение – 40 лв.;
15. Дора Иванова Дженкова, с. Тенево – затруднено мат. положение – 50 лв.;
16. Иван Илиев Димитров, с. Окоп – осн. жизнени потребности и лекарства- медицински
документи с изтекъл срок /до 2008/
17. Тодор Радев Милев, с. Безмер – осн. жизнени потребности и лечение – 45 лв.;
18. Кристина Василева Димитрова, с. Овчи кладенец – деца в неравностойно положение – 205
лв. доход
19. Янка Колева Атанасова, с. Челник – за отопление – 30 лв.;
20. Руска Тенчева Йорданова, с. Робово – продължителна безработица, за лечение – 50 лв.;
21. Илия Ангелов Желязков, с. Хаджидимитрово – за медикаменти и лечение на дете –
комисията отказва подпомагане;
22. Веселин Михайлов Михайлов, с. Хаджидимитрово – за медикаменти и лечение – без
епикриза;
23. Зюмбюла Георгиева Иванова, с. Хаджидимитрово – за медикаменти и лечение – данни от
м. март – заболяването вече е овладяно;
24. Янка Донкова Петрова, с. Завой – за лечение на дете – 30 лв.;
25. Донка Крайчева Тодорова, с. Дражево – за лечение и осн. жизнени потребности –
некоректно попълнени документи /посочен доход от 20 лв./
26. Еленка Стефанова Йорданова, с. Дражево – оперативно лечение – висок доход;
27. Пламен Илиева Илиев, с. Дражево – за лечение и осн. жизнени потребности – 80 лв.
/ДЦП/
28. Донка Димитрова Стайкова, с. Дражево - за лечение – некоректно попълнени
документи – нулев доход;
29. Живка Георгиева Димитрова, с. Кабиле – осн. жизнени потребности – – некоректно
попълнени документи – нулев доход;
30. Донка Иванова Иванова, с. Кабиле – неотложни нужди – некоректно попълнени
документи;
31. Мария Иванова Атанасова, с. Кабиле – неотложни нужди –– некоректно попълнени
документи
32. Мария Христова Христова, с. Кабиле – за лечение на дете – 80 лв.;
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33. Златка Танчева Иванова, с. Ботево – изв. възникнал здравен проблем – 45 лв.;
34. Съби Иванов Люцканов, с. Гълъбинци – здравни проблеми – 45 лв.;
35. Петър Атанасов Стойков, с. Каравелово – химиотерапевтично лечение в Бургас – 80 лв.;
36. Седефка Илиева Георгиева, с. Хаджидимитрово – за медикаменти и лечение – 80 лв.;
37. Диян Господинов Тодоров, с. Дражево – за лечение – комисията отказва подпомагане
– некоректни данни за доход – нулев доход.
38. Иван Вълчев Иванов, с. Дражево – за лечение – приложените медицински документи
и за изразходени средства са от 2008-2010 г.
39. Анка Илиева Иванова, с. Безмер – за лечение на дете – 80 лв.;
40. Дина Иванова Илкова, с. Победа – за лечение и консумативи след претърпяна катастрофа
– висок доход;
41. Владимир Илиев Симеонов, с. Завой – за лечение, онкоборен – 70 лв.
Общата сума е 1 200 лв. – всичко, с което разполагахме през годината, е изразходено.
Умоляваме кметовете да отсяват внимателно молбите или поне в социалните анкети да ни
дават някакъв знак.
Изказвания направиха:
Добри Иванов – общински съветник: Парите на общината свършват винаги, когато
стигнем до чакълирането на ромските махали... Сега е започнала процедура по изготвяне на
ПУП и нещата най-вероятно ще се оправят, но докато тази процедура влезе, да бъдат
отделени средства в следващия бюджет, който ще се приеме, поне за чакълиране на тези
улици. Дай Боже, в следващ момент, да можем и други дейности да предприемем.
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Благодаря за изказването, но то не е по
точката, която разглеждаме в момента.
Други изказвания 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 ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 3 от Правилника за еднократно парично
подпомагане, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Одобрява отпускане на еднократно парично подпомагане на следните лица в размер на:
1. Тонка Радева Томаева, с. Хаджидимитрово – 30 лв.;
2. Ангелина Георгиева Василева, с. Хаджидимитрово – 50 лв.;
3. Стойка Илиева Тодорова, с. Хаджидимитрово – 80 лв.;
4. Цона Стоянова Димитрова, с. Чарган – 40 лв.;
5. Мария Радева Танева, с. Чарган – 45 лв.;
6. Марина Костадинова Василева, с. Генерал Инзово – 50 лв.;
7. Галина Стоянова Николова, с. Генерал Инзово – 50 лв.;
8. Динка Костова Колева, с. Генерал Инзово – 50 лв.;
9. Йордан Стоянов Йорданов, с. Безмер – 40 лв.;
10. Дора Иванова Дженкова, с. Тенево – 50 лв.;
11. Тодор Радев Милев, с. Безмер – 45 лв.;
12. Янка Колева Атанасова, с. Челник – 30 лв.;
13. Руска Тенчева Йорданова, с. Робово – 50 лв.;
14. Янка Донкова Петрова, с. Завой – 30 лв.;
15. Пламен Илиева Илиев, с. Дражево – 80 лв.
16. Мария Христова Христова, с. Кабиле – 80 лв.;
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17. Златка Танчева Иванова, с. Ботево – 45 лв.;
18. Съби Иванов Люцканов, с. Гълъбинци – 45 лв.;
19. Петър Атанасов Стойков, с. Каравелово – 80 лв.;
20. Седефка Илиева Георгиева, с. Хаджидимитрово – 80 лв.;
21. Анка Илиева Иванова, с. Безмер – 80 лв.;
22. Владимир Илиев Симеонов, с. Завой – 70 лв.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
(Общински съветници Георги Ив. Георгиев и Николинка Пенкова не присъстват в залата.)

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА относно „Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани”, изказвания направиха:

Иван Йоргов – общински съветник: Искам да направя следното уточнение, във връзка
с предната сесия. Тогава не разполагах с факти, но сега вече мога да направя своята реплика.
На въпроса, защо от м. юли бях направил предложение за отпускане на НОВИТЕ футболни
клубове средства, както отпуснахме на всички останали, кметът ми отговори, че не помня
какво предложение съм направил и съм забравил какво решение сме взели. Въпросът ми
тогава беше за едни 5 000 лв., които, по мои сметки се губят. Отговорът беше, че 5000 лв. са
дадени на новите ФК, а останалите 5 000 – на ФК – с. Роза, който участва във „В” група. Няма
нищо лошо в това такива средства да се гласуват, но не е направено такова предложение.
Мога да ви уверя, че никога не съм лъгал - заставам зад всяка своя дума; зад всичко,
което казвам сега и съм казал в предизборната си кампания. Когато, през месец юли, направих
предложение за отпускане на средства за ФК, това беше за конкретни клубове – за новите,
тези, които сега се регистрират. Това е записано в протоколите на ОбС и е гласувано с
мнозинство. През септември месец няма такова решение взето – за ФК в с. Роза. Нося и
Протоколите от ОбС и помня какво съм казал.
Добри Иванов – общински съветник: Това, което преди малко казах за чакълирането,
не е нужно да се повтарям...
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Ние чухме вашето изказване, но има ред за
направата на предложения за включване в Бюджет 2012 на общината.
Искам да поздравя всички, в навечерието на новогодишните и коледни празници, да
пожелая весели празници; през оставащия мандат да бъдем все така активни и да успеем да
изпълним дадената от нас клетва – да работим наистина за гражданите на община „Тунджа”.
Георги Георгиев – кмет на общината: Искам да отправя покана към всички общински
съветници: днес, в 16:30 ч., да заповядат в ДКТ „Г. Митев” на представяне на Албума на
военните паметници в общината, чийто автор е Стоян Чобанов и се нарича „Симфония на
застиналата мъка” – това е едно от уникалните за България неща, които общината прави.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов закри четвъртото редовно заседание на
ОбС „Тунджа” – Ямбол, поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/
Протоколист:
/Недялка Енева/
22.12.2011 г.,
гр. Ямбол
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