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
№5
Днес, 26.01.2012 година, от 10:00 часа, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, с
Покана № 5/19.01.2012 г., се проведе пето редовно заседание на ОбС „Тунджа” в
заседателната зала на община „Тунджа”. При откриване на заседанието присъстваха 20
общински съветници, отсъства общински съветник Иван Божилов, по уважителни
причини. На заседанието присъстваха още кметът на общината, г-н Георги Георгиев;
зам.-кметове Пенчо Пенев и инж. Мариета Сивкова; секретарят Андон Кръстев; началник
отдели в община „Тунджа”; кметове, кметски наместници гости и журналисти.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов връчи получен отговор от кмета на
общината до общински съветник Жеко Колев, с вх. № 273/26.01.2012 г. на ОбС, на
отправено устно питане на заседанието на ОбС, проведено на 22.12.2011 г. След това
премина към обсъждане на проекта за дневен ред, като съобщи за постъпването на
четири допълнителни предложения за включване в дневния ред, а именно:
- Предложение от кмета на общината, относно „Одобряване на допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС за съответната
дейност в ОУ „Св. П. Хилендарски” – с. Роза, за учебната 2011/2012 г.”;
- Предложение от кмета на общината, относно „Даване на съгласие за
определяне на трасета за линейни обекти”;
- Предложение от кмета на общината, относно „Кандидатстване на община
„Тунджа” с проектно предложение за изграждане на Етап ІІІ от Канализационна мрежа с
ПСОВ с. Веселиново, пред ПУДООС”;
- Предложение от председателя на ОбС, относно „Вземане на решение за даване
на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Р. България”.
Постъпилите предложения да бъдат включени в проекта за дневен ред, по
предложение на Председателя на ОбС, бе подложено на гласуване и прието с 20
гласа „За”.
Предложенията да влязат в проекта за дневен ред под номера, съответно:
- Предложението от председателя на ОбС, относно „Вземане на решение за
даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на
общински съвети в Р. България” да стане № 16;
- Предложението от кмета на общината, относно „Одобряване на допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС за съответната
дейност в ОУ „Св. П. Хилендарски” – с. Роза, за учебната 2011/2012 г.” да стане № 17;
- Предложението от кмета на общината, относно „Даване на съгласие за
определяне на трасета за линейни обекти” да стане № 18;
- Предложението от кмета на общината, относно „Кандидатстване на община
„Тунджа” с проектно предложение за изграждане на Етап ІІІ от Канализационна мрежа с
ПСОВ с. Веселиново, пред ПУДООС” да стане № 19,
Постъпилото предложение от Председателя на ОбС бе подложено на
гласуване и прието с 20 гласа „За”.
Целият проект за дневен ред, заедно с направените промени, бе подложен на
гласуване и утвърден 20 гласа „За”, прието бе заседанието да продължи по следния
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Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане за информация „Програма за управление на Кмета на община „Тунджа”
за мандат 2011-2015 г.”.
2. Приемане на План за действие по реализация на Стратегията за развитие на
образователната система на община „Тунджа” през 2012 г.
3. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 20122015 година.
4. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през
2012 г.
5. Продажба на общински недвижими имоти.
6. Отдаване под наем на язовири – общинска собственост.
7. Безплатно предоставяне за ползване на земеделски земи от ОПФ на НЧ на
територията на община „Тунджа”.
8. Прекратяване на съсобственост.
9. Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и Тарифа за базисните наемни
цени.
10. Обявяване на имот от публична в частна общинска собственост и учредяване на
безвъзмездно право на ползване.
11. Ползване на дървесина от горите, собственост на община „Тунджа” през 2012 г.
12. Одобряване на проект за ПУП .
13. Съгласуване на ПУП – парц. план за трасе на Кабелна линия – тип подземна /за
фотоволтаични системи/.
14. Приемане на План за заседанията на ОбС „Тунджа” през 2012 г.
15. Отмяна на решение на ОбС „Тунджа” №34/09.12.2011 година и избор на делегат и
зам.-делегати на община „Тунджа” в ОС на РАО „Тракия”.
16. Вземане на решение за даване на съгласие за членство в Националната асоциация на
председателите на общински съвети в Р. България.
17. Одобряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по ЕРС за съответната дейност в ОУ „Св. П. Хилендарски” – с. Роза, за
учебната 2011/2012 г.
18. Даване на съгласие за определяне на трасета за линейни обекти.
19. Кандидатстване на община „Тунджа” с проектно предложение за изграждане на
Етап ІІІ от Канализационна мрежа с ПСОВ с. Веселиново, пред ПУДООС.
20. Приемане на решение за еднократно парично подпомагане.
21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Красимир Карчев – общински съветник: процедурно предложение: да се четат
само проектите за решения.
Постъпилото процедурно предложение бе подложено на гласуване и прието
с 20 гласа „За”.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане за
информация „Програма за управление на Кмета на община „Тунджа” за мандат 20112015 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 Чалъков – председател на ПК „ССПЕПППР”: Проектът за решение бе
приет от Комисията.
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Изказвания направиха:
Марияна Тодорова – общински съветник: Въпрос относно Приоритет ІІІ,
Раздел „Образование” и по-точно преобразуването на две Средищни училища в
Основни такива: защо са точно две, кои са те и какви са критериите за тяхното
преобразуване.
Мариана Обретенова – общински съветник: Моето питане е в Раздел
„Гарантиране на обществения ред, сигурността, имуществото и живота на гражданите”,
единият параграф касае монтиране на нови системи за охрана и наблюдение на
обществените места и общинските сгради”. Въпросът ми е до момента има ли
монтирани такива – ще се подновят или тепърва ще се монтират?
От същия раздел, друг параграф, относно осъществяване на стриктен контрол
по спазване на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото,
чистотата и околната среда на територията на общината – ще се назначат ли хора по
програма, тоест да има нови работни места и как и от кого ще се осъществи контрола?
Нели Славова – общински съветник: Личи си, че този изключително важен
документ е разработен от хора-професионалисти – разработен е много подробно, в
детайли. Но на заседанията на комисиите отправих питане, предложение дори, но
виждам че не е отразено. Ставаше въпрос за модернизиране на компютърната техника в
Детските градини – искам да го направя като предложение допълнение в Раздел
„Образование”.
Кирчо Карагьозов – Председател на ОбС: Само препоръка може да бъде
направена, тази Програма за управление на Кмета на общината се внася в ОбС само за
информация, ние не можем да я допълваме или променяме.
Нели Славова – общински съветник: Добре, нека да е препоръка.
Георги Георгиев – кмет на общината: Благодаря за проявения интерес от Ваша
страна, в същото време искам да напомня, че нищо от тази програма няма как да се
осъществи без вашата подкрепа и гласуване.
По отношение на средищните общински училища: голямата идея тук е да
направим така, че нашите деца, които завършват основно образование и са с нисък
материален статус, да не прекъсват обучението си, а да го продължат и успешно да
завършат поне средно образование. Практиката показва, че една значителна част от тях,
по материални причини не могат да продължат след 7-ми или 8-ми клас. Затова идеята е
да създадем условия и да организираме поне две такива средни училища /обхватът на
децата е приблизително толкова/, защо не и обучение на тип пансионат. Кои ще бъдат
точна сградите и училищата, в момента не мога да кажа, защото това е въпрос на много
задълбочено обсъждане.
По въпроса за обществения ред и сигурност и системите за наблюдение: и в
момента съществуват такива в нашите средищни училища. Съществуват и други
средства за охрана, които пък са монтирани в кметствата и са директно свързани с
охранителната система на полицията. Мисля, че с напредването на техниката, ние трябва
да се стремим към модернизирането и разширяването на системите за наблюдение.
По отношение на хигиената, поддръжката на екологичното състояние на
нашите села – всички имаме отговорности в тази връзка, най-вече представителите на
изпълнителната власт, в лицето на нашите кметове, специалистите по населени места и
кметските наместници. Разбира се, ние ежегодно кандидатстваме в тази връзка и
разработваме Общински програми за заетост.
По отношение на модернизирането на компютърната техника – естествено ще
върви и този процес така, както върви във всички общински структури. Това сега почти
не е никакъв проблем – само в общинска администрация ние имаме 190 компютъра и
инсталирани системи в употреба.
Други изказвания не се направиха.
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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. 44,
ал.5 от ЗМСМА,
РЕШИ:
Приема за информация
„Програма за управление на кмета на община „Тунджа”
за мандат 2011-2015 г.”
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържал се” – 6.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на План за
действие по реализация на Стратегията за развитие на образователната система на
община „Тунджа” през 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.
Нели Славова – председател на ПК „СПОЗКСМДВ”: Комисията разгледа
материала и подкрепя проекта за решение.
Изказвания направиха:
Марияна Тодорова – общински съветник: Какво е отношението на общината
към диференцираното заплащане на учителите, понеже то се отпуска от
Министерството принципно?
Стоянка Белчева-Георгиева – общински съветник: По въпроса на колежката
искам да кажа следното: общината е първостепенен разпоредител, а училището –
второстепенен. Диференцираното заплащане се залага в бюджета като определен
процент и когато са изпълнени от учителя определени условия, се изчислява средна
точка и тези учители получават диференцирано плащане.
Аз лично нямам информация да има училища в общината, където учителите да
не са получили диференцирано заплащане.
Нели Славова – общински съветник: Въпросът, доколкото разбрах, беше какво е
отношението на общината към, то дори не е диференцирано, а „Допълнително
възнаграждение за качествено положен труд”. Отношението на общината е предимно
към Детските градини, защото ние все още не сме на делегирани бюджети. Механизмът,
който обясни г-жа Белчева, е валиден и за нас. Оценяването на Директорите на детските
градини, които не са на делегирани бюджети – точно тук се проявява отношението на
общината, но си има критерии и се ползват механизми за това.
Стоянка Белчева-Георгиева – общински съветник: Искам само да добавя, че
оценяването на Директорите на училищата се извършва от РИО и искам да обърна
внимание за разликата на понятията „Допълнително материално стимулиране” и
„Диференцирано заплащане”.
Георги Георгиев – кмет на общината: На въпроса на г-жа Тодорова:
отношението на общината към диференцираното заплащане е положително.
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. 12 и т. 23 от ЗМСМА,
РЕШИ:
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Приема План за действие по реализация на
Стратегията за развитие на образователната система
на община „Тунджа” през 2012 г.
Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържал се” – 6.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на Стратегия за
управление на общинската собственост за периода 2012-2015 година, 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.
Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Комисията подкрепя 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 ТРЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от ЗОС,
РЕШИ:
Приема Стратегия за управление на общинската собственост
за периода 2012-2015 година.
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържал се” – 6.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на
Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 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.
Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Комисията подкрепя 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. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС,
РЕШИ:
Приема Годишна програма за управление и разпореждане
с имотите – общинска собственост за 2012 г.
Гласували: „За” – 14; „Против” – 5; „Въздържал се” – няма.
/Общински съветник Иван Йоргов не присъства в залата/
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно продажба на общински
недвижими имоти, 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.
Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Комисията подкрепя проекта за
решение.
Изказвания направиха:
Николинка Пенкова – общински съветник: Кметът на с. Кабиле запознат ли е и
дал ли е положително становище?
Георги Георгиев – кмет на общината: След като предлагаме такова решение,
значи всички изисквания на Закона са изпълнени, включително и е взето
положителното становище на кмета на с. Кабиле.
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 ПЕТА 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:
имот:

Да се извърши продажба чрез публичен търг на следния общински недвижим

- нива, в м. "Кос тепе", представляваща ПИ № 019048, с обща площ от 4,376 дка,
V/ пета/ категория по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №
19049; 19017; 19034; 19035 и 463, с начална тръжна цена от 3000,00 лева, депозит 300 лв.
и такса за участие 30,00 лв.
- нива, в м."Байра", представляваща ПИ № 015002, с обща площ от 4,800 дка, IV
/четвърта/ категория по КВС на землището на с. АСЕНОВО, при граници на имота:
ПИ № 000013; 015004 и 015005, с начална тръжна цена от 2600,00 лева, депозит 260 лв. и
такса за участие 30,00 лв.
Гласували: „За” – 14; „Против” – 6; „Въздържал се” – няма.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно отдаване под наем на
язовири – общинска собственост, материалът бе докладван от представител на вносителя
на предложението – зам.-кметът на общината, г-н Пенев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Комисията подкрепя 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 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и §4 от Закона за сдруженията за напояване,
РЕШИ:
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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:
НТЦ
№ по
Площ Катего
Депозит
Землище
Местност
ПИ№
лв/год,
ред
/дка/ -рия
/лв/
без ДДС
1.
Асеново
Старите лозя
000097
21,0
I
500
50
2.
Болярско
Засечника
000138
30,0
II
480
48
3.
Болярско
Баларката
000148
53,0
II
850
85
Болярско
Колибите
000051
402,8
4.
II
11400
1140
Роза
000029
308,6
5.
Безмер
Чатърлъка
000203
19,5
II
320
32
Безмер
Мишелика
000219
6.
18,9
II
310
31
7.
Безмер
Татар баир
000246
42,2
II
680
68
8.
Бояджнк
Бялото кладенче 000422
104,3
I
2490
249
9.
Ген.Инзово Хаджи бунар
000322
28,09
I
690
69
10. Гълъбинци Азмака
000145
75,9
11
1220
122
11. Дражево
000170
16,5
I
400
40
12. Каравелово Старите лозя
000033
111,5
I
2660
266
13. Каравелово Старите лозя
000156
29,7
II
480
48
14. Каравелово Старите лозя
000163
171,8
II
2750
275
Милч.къшли
000202
15. Маломир
127,9
II
2050
205
16. Ма лом и р
000440
148,8
II
2320
232
17. Маломир
000364
264,6
I
6310
631
Змлището
000019
18. Окоп
111,7
II
1790
179
Алаж дере
000230
19. Победа
17.9
II
290
29
20. Сламино
Ива дере
000143
31,2
II
500
50
21. Търнава
Пладнище
000214
26,7
I
640
64
000168
22. Чарган
83,4
I
1990
199
Със спечелилите 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” – 14; „Против” – 5; „Въздържал се” – няма.
/Общински съветник Николинка Пенкова не присъства в залата./
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно безплатно предоставяне
за ползване на земеделски земи от ОПФ на НЧ на територията на община „Тунджа”,
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.
Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Комисията подкрепя 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.
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ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.5 от ЗОС и § 6 от Преходни и заключителни разпоредби
на Закона за народните читалища,
РЕШИ:
1. Предоставя на народните читалища в Община „Тунджа" безплатно ползване
върху земеделска земя от общинския поземлен фонд, съгласно Приложение № 1.
2. Отменя Решения на ОбС „Тунджа":
№ 40 от Протокол № 5 от 29.01.2008 год.
№ 619 от Протокол №43 от 28.10.2010 год.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно прекратяване на
съсобственост, 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.
Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Комисията подкрепя 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 ОСМА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1, т.
2 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост,
РЕШИ:
Да се прекрати съсобствеността като се извърши продажба на Станка Матеева
Димова от с. Кукорево, обл. Ямбол, на 40/1370 ид. части общинска собственост, от
съсобствения недвижим имот, представляващ:
УПИ Х-127, в кв. 21 по плана на с. Кукорево, обл. Ямбол целия с площ от 1 370
кв.м, при граници на УПИ: север -УПИ IX-122; изток -УПИ VIII-127; юг - улица и запад
- УПИ XI-125 и УПИ ХП-126, за сумата 400 лв., без ДДС.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на Наредба
за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи – общинска собственост и Тарифа за базисните наемни цени, 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.
Жеко Колев – председател на ПК „МС”: Комисията разгледа и подкрепи
предложения проект 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 ДЕВЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл.
21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС,
РЕШИ:
§1. В чл. 47, ал. 1 думите "5/пет/ години" се заменят с "10 /десет/ години".
§2. Изменя Тарифа към Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, както следва:
„ Раздел II. Базисни цени за отдаване под наем на общинска земеделска земя:
Цена
Лв./дка/години
25,00
20,00

НТП
1.
2.
3.

4.

Ниви
Трайни насаждения
Изоставени ниви,
Засолени ниви и
други неизползваеми ниви

15,00

Ливади, мери и пасища и други
територии нестопански

5,00

”
Гласували: „За” – 14; „Против” – 6; „Въздържал се” – няма.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно обявяване на имот от
публична в частна общинска собственост и учредяване на безвъзмездно право на
ползване, 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.
Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Комисията подкрепя предложения
проект за решение.
Изказвания направиха:
Т. Тачева – кмет – с. Козарево: Бих се радвала, ако одобрите това решение и бих
била благодарна – има млади и находчиви хора в селото!
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 ДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл.
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и ал. З и чл. 39, ал. З от Закона за общинската
собственост, чл. 5, ал. 2 и чл. 24, ал. З от от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
РЕШИ:
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1. Обявява за частна общинска собственост част от имот - публична общинска
собственост, представляващ:
-самостоятелно помещение с площ от 40 кв.м., разположено на втория етаж в
североизточната част от 2МС- Детска градина, цялата на ЗП-255 кв.м., находяща се в
УПИ I 66, в кв. 11 по плана на с. КОЗАРЕВО, при граници на УПИ: север-улица; изтокУПИ ІІ67; запад и юг-улица, за които има съставен АОС № 806 от 30.11.2000 год.
2. Учредява безвъзмездно право на ползване на Младежки клуб „Сънрайс", с.
Козарево, Булстат-176225495, юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на
общественополезна дейност за срок от 5 /пет/ години върху :
-самостоятелно помещение с площ от 40 кв.м., разположено на втория
етаж в североизточната част от 2МС - Детска градина, цялата на ЗП-255 кв.м.,
находяща се в УПИ I 66, в кв. 11 по плана на с. КОЗАРЕВО, при граници на УПИ:
север-улица; изток-УПИ ІІ67; запад и юг-улица.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно ползване на
дървесина от горите, собственост на община „Тунджа” през 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.
Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Комисията подкрепя предложения
проект 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 ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1 от Закона за горите и чл. 5,
ал. 1 и 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти,
РЕШИ:
Определя начините, по които ще се осъществява ползването на дървесина от
горски територии собственост на Община "Тунджа", както следва:
- ползване на дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен по плана
за годишно ползване в иглолистни култури - отгледни сечи в отдел 86 „б, е1" в
землището на с. Каравелово, 74 „з,и" в землището на с. Коневец и 271 „б", в землището
на с. Драма със стояща маса за ползване по Лесоустройствен проект - 1180 м3.
- ползване на дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен по плана
за годишно ползване в тополовите култури - главни сечи, в отдели 83 „ж" в землището
на с. Каравелово и 90 „б, ж", в землището на с. Ханово със стояща маса за ползване по
Лесоустройствен проект - 1130 м3
- ползване на дървесина чрез добив, продажба по ценоразпис на добитата
дървесина за огрев на местното население по плана за годишно ползване в отдел 73 „б"
– 1230 мЗ в землището на с. Коневец, по Лесоустройствен проект.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно одобряване на
проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на Техническата инфраструктура,
материалът бе докладван от представител на вносителя на предложението – зам.-кметът
на общината, г-н Пенев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Мариана Обретенова – член на ПК „УТ”: Комисията приема предложения
проект 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. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на
територията,
РЕШИ:
Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за:
- Трасе на кабел - средно напрежение, захранващ урегулиран поземлен имот на
„СТМ-МЕДИКОНСУЛТ" ООД № ІІ-126,119,120,121, масив 18 по КВС на землище с.
Тенево, обл. Ямбол.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно съгласуване на
проект за ПУП – парц. план за трасе на Кабелна линия – тип подземна, материалът бе
докладван от представител на вносителя на предложението – зам.-кметът на общината, гн Пенев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Мариана Обретенова – член на ПК „УТ”: Комисията приема предложения
проект 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 ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1 , т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от Закона за устройство на
територията,
РЕШИ:
Съгласува проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на
КАБЕЛНА ЛИНИЯ - тип подземна: от БКТП (нов 0.4/20 кV) в УПИ VІІІ18092-за
фотоволтаични системи, масив 18 по КВС на землище с. Безмер, община „Тунджа",
област Ямбол, с площ 3266 кв.м, през ПИ №№ 000050, 000861, 000858, 000196, 000857,
000859, 000254, 000814, 000237, 000238, 000820 и 000144 по КВС на землището на с.
Безмер, община ,,Тунджа”, област Ямбол.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно
приемане на План за заседанията на ОбС „Тунджа” през 2012 г., заседанието бе водено
от зам.-председателя на ОбС – Иван Георгиев. Материалът бе докладван от вносителя на
предложението – председателят на ОбС, г-н Карагьозов.
Изказвания направиха:
Георги Ив. Георгиев – общински съветник: Имам предложение за допълнение
в Плана, а именно:
- Да се допълни през м. Май с нова т. 4:
„4. Приемане на информация за състоянието на здравеопазването на
територията на община „Тунджа”;
- Да се допълни през м. Септември с нова т. 6:
„6. Приемане на информация за състоянието на селскостопанския отрасъл на
територията на община „Тунджа”.
Други предложения не се направиха.
Зам.-председателят на ОбС, г-н Иван Георгиев подложи на гласуване
постъпилото предложение от общински съветник Георги Ив. Георгиев и то бе
прието с 14 гласа „За” и 6 гласа „Въздържали се”.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 64, ал. 3 от Правилника на ОбС „Тунджа”,
РЕШИ:
Приема План за заседанията на Общински съвет „Тунджа” за 2012 г.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно отмяна на
решение на ОбС „Тунджа” №34/09.12.2011 г. и избор на делегат и зам.-делегати на
община „Тунджа” в ОС на РАО „Тракия”, заседанието бе водено от зам.-председателя на
ОбС – Иван Георгиев. Материалът бе докладван от вносителя на предложението –
председателят на ОбС, г-н Карагьозов.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Зам.-председателят на ОбС, г-н Иван Георгиев 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. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и ал. 4 от Устава на
РАО „Тракия”,
РЕШИ:
1. Отменя Решение № 34 от Протокол №3/09.12.2011 г. по т. 18 от дневния ред.
2. Определя за делегат в Общото събрание на РАО „Тракия” Георги Стоянов
Георгиев – Кмет на община „Тунджа”.
3. При невъзможност за участие на определения по т. 2 делегат в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заместван от общински съветници Кирчо Георгиев
Карагьозов или Георги Иванов Георгиев.
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържал се” – 5.
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/Общински съветник Николинка Пенкова не присъства в залата./
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно вземане на
решение за даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите
на общински съвети в Р. България, заседанието бе водено от зам.-председателя на ОбС –
Иван Георгиев. Целият материал бе докладван от вносителя на предложението –
председателят на ОбС, г-н Карагьозов.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Зам.-председателят на ОбС, г-н Иван Георгиев премина към процедура на
гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване, приложен към
протокола.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и Устава на НАПОС-РБ,
РЕШИ:
Дава съгласие председателя на Общински съвет „Тунджа”, г-н Кирчо Георгиев
Карагьозов, да членува в Националната Асоциация на председателите на Общински
съвети в Република България.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
/Общински съветник Николинка Пенкова не присъства в залата./
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно
одобряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по ЕРС за съответната дейност в ОУ „Св. П. Хилендарски” – с. Роза, за
учебната 2011/2012 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.
Нели Славова– председател на ПК „СПОЗКСМДВ”: Комисията приема
предложения проект 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 СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 11, ал. 3, 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 МОНза 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 ОУ „Св.
Паисий Хилендарски” – с. Роза, за учебната 2011/2012 година извън определените по
единни разходни стандарти за съответната дейност, в размер съгласно чл. 11, ал. 4 от
Наредба №7/2000 г. на МОН.
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Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
/Общински съветници Николинка Пенкова и Георги Ив. Георгиев не присъстват в залата./
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване на
съгласие за определяне трасета на линейни обекти, 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.
Мариана Обретенова – член на ПК „УТ”: Комисията приема предложения
проект 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 ОСЕМНАДЕСЕТА 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 „ШАТО БОТЕВО" ООД, гр.Сливен, ЕИК-201642928 за
определяне трасе на водопроводно отклонение до ПИ № 000024, в м. "Балталъка" по
КВС на землището на с. Ботево, преминаващо през:
ПИ № 000111 -други територии нестопански
ПИ№000027 - полски път
ПИ№000026-други територии нестопански
ПИ№000025-дере по КВС на землището на с. БОТЕВО, съгласно ПУППарцеларен план с дължина на трасето през общинския имот 236,00 м.
2. Дава съгласие на „ШАТО БОТЕВО" ООД, гр.Сливен, ЕИК-201642928 за
определяне трасе на Кабел 20кV от въздушна линия 20кV до БКТП-нов за имот
№000024 в м. "Балталъка" по КВС на землището на с. Ботево, преминаващо през:
ПИ № 000112-други селскостопански терени
ПИ № 000111-други територии нестопански
ПИ № 000027-полски път
ПИ№000025-дере
ПИ№000021- полски път по КВС на землището на с. БОТЕВО, съгласно ПУППарцеларен план с дължина на трасето през общинския имот 256,00м.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
/Общински съветник Николинка Пенкова не присъства в залата./
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно
кандидатстване на община „Тунджа” с проектно предложение за изграждане на Етап ІІІ
от Канализационна мрежа с ПСОВ с. Веселиново, пред ПУДООС, 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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Мариана Обретенова – член на ПК „УТ”: Комисията приема предложения
проект 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 ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
РЕШИ:
Дава съгласие Община „Тунджа” да кандидатства с проектно предложение за
изграждане на Етап ІІІ от Канализационна мрежа с ПСОВ, с. Веселиново пред
ПУДООС.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ДВАДЕСЕТА 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.
Нели Славова – председател на ПК „СПОЗКСМДВ”: Искам да направя следното
разяснение: предвид на това, че все още „Бюджет 2012” на общината не е приет,
комисията подходи принципно и разчете средства в размер на 1 200 лв. и отпусна
еднакви средства на лицата, които са преболедували от туберкулоза. Становището на
Комисията е следното:
1. Севда Недева Георгиева, с. Крумово – некоректно попълнени данни;
2. Мима Стоянова Христова, с. Хаджидимитрово – осн. жизнени потребности –
отказва се подпомагане;
3. Мария Пенева Стоянова, . Хаджидимитрово – медикаменти и лечение – няма
разходооправдателни документи – отказва се подпомагане;
4. Кирчо Атанасов Иванов, с. Завой – осн. жизнени потребности – задоволява
потребностите си от соц. подпомагане, комисията отказва еднократна помощ;
5. Стефан Недялков Илиев, с. Бояджик – за явяване на ТЕЛК в гр. Бургас – 40 лв.;
6. Минка Петкова Стоянова, с. Челник – осн. жизнени потребности, издръжка на
ученици – 50 лв.;
7. Георги Митев Колев, с. Челник – осн. жизнени потребности – 30 лв.;
8. Вълкана Димитрова Стоянова, с. Челник – за закупуване на лекарства –
некоректно попълнени данни, комисията отказва подпомагане;
9. Златка Димитрова Димитрова, с. Ботево – изв. възникнал здравен проблем – 50
лв.;
10. Дафина Андонова Георгиева, с. Чарган – комунално-битови проблеми –
некоректно попълнени данни, комисията отказва подпомагане;
11. Гълъбина Илиева Атанасова, с. Челник – издръжка на ученици – некоректно
попълнени данни /без детски надбавки/, комисията отказва подпомагане;
12. Стоянка Мирчева Господинова, с. Симеоново – здравословни проблеми на
молителката, погребение на съпруг – 60 лв.;
13. Неда Илчева Петкова, с. Ханово – комунално-битови проблеми – 209 лв. доход,
комисията отказва подпомагане;
14. Кина Василева Илиева, с. Дражево – лечение – 70 лв.;
15. Еленка Тенева Тодорова, с. Дражево – лечение – /инсулин/ - да се обърне за
помощ към Соц. подпомагане;
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16. Даньо Иванов Димитров, с. Дражево – лечение и прехрана – 50 лв.;
17. Василка Ангелова Митева, с. Дражево – лечение – стара епикриза, комисията
отказва еднократна помощ;
18. Димитър Николов Иванов, с. Веселиново – прехрана и издръжка – излежал
присъда – да ползва правата си в Соц. подпомагане, комисията отказва
еднократна помощ;
19. Станка Иванова Демирева, с. Веселиново – прехрана и лечение – 40 лв.;
20. София Иванова Иванова, с. Веселиново – лекарства и лечение – 70 лв.;
21. Сашо Иванов Ангелов, с. Веселиново – осн. жизнени потребности –излежал
присъда – да ползва правата си в Соц. подпомагане, комисията отказва
еднократна помощ;
22. Стоянка Емилова Мустафова, с. Веселиново – прехрана и лечение – няма
разходооправдателни документи – комисията отказва еднократна помощ;
23. Мария Димитрова Йорданова, с. Веселиново – лечение – 30 лв.;
24. Веселинка Янкова Кошничарова, с. Кукорево – осн. жизнени потребности –
лицето е здраво, живее при родителите си – комисията отказва подпомагане;
25. Руска Стоянова Василева, с. Ботево – извънредно възн. здравни проблеми – няма
разходооправдателни документи – комисията отказва еднократна помощ;
26. Радка Русева Димитрова, с. Дражево – за лечение – няма разходооправдателни
документи /ангина пекторис/– комисията отказва еднократна помощ;
27. Гинка Василева Костова, с. Кукорево – транспорт до Стара Загора за лечение – 40
лв.;
28. Стоян Георгиев Стоянов, с. Хаджидимитрово – медикаменти и лечение –
комисията отказва подпомагане;
29. Христо Недялков Йорданов, с. Чарган – за лечение и медикаменти – 60 лв.;
30. Димитър Иванов Динев, с. Кабиле – лечение на дете – 60 лв.;
31. Георги Мартинов Иванов, Завой – погребение на син – 60 лв.;
32. Тодорка Иванова Василева, с. Миладиновци – осн. жизнени потребности – 40
лв.;
33. Виктория Апостолова Апостолова, с. Миладиновци – осн. жизнени потребности
– 40 лв.;
34. Петрана Василева Димитрова, с. Миладиновци – осн. жизнени потребности –
висок доход, комисията отказва подпомагане;
35. Иванка Димитрова Колева, с. Миладиновци – осн. жизн. потребности – 40 лв.;
36. Йорданка Христова Тодорова, с. Миладиновци – осн. жизнени потребности –
няма разходооправдателни документи – комисията отказва еднократна помощ;
37. Гина Стоилова Панова, с. Гълъбинци – комунално-битови проблеми – 60 лв.;
38. Стефана Илиева Митева, с. Кабиле – комунално-битови проблеми – пенсия от
220 лв., вдовица – комисията отказва подпомагане;
39. Драгомира Иванова Драганова, с. Кабиле – лечение на дете – 60 лв.;
40. Тинка Димитрова Панайотова, с. Чарган – за погребение на съпруг – 60 лв.;
41. Дойчо Илиев Георгиев, с. Крумово – за лечение на дете – 50 лв.;
42. Тодор Стоянов Тодоров, с. Крумово – осн. жизнени потребности – не прилага
съпътстващи документи – комисията отказва подпомагане;
43. Величка Аврамова Илиева, с. Крумово – за лечение – 50 лв.;
44. Теньо Иванов Гочев, с. Крумово – осн. жизнени потребности – пенсионер,
инвалид с чужда помощ, некоректно попълнени данни – има ли асистент /184 лв.
пенсия/
45. Станка Никова Иванова, с. Генерал Инзово – лечение и ваксина – некоректно
подадени документи, комисията отказва подпомагане;
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46. Станка Митева Тончева, с. Дражево – за лечение – пенсионер – 208 лв. доход –
отказва се подпомагане;
47. Янка Маринова Йорданова, с. Чарган – за закупуване на медикаменти – получава
месечни помощи за настанено дете, комисията отказва подпомагане;
48. Донка Емилова Стефанова, с. Кукорево – за лечение и изследвания на дете в
гр. София – комисията отказва подпомагане – да се потърси съдействие от ДАЗД;
49. Петър Йорданов Петров, с. Ханово – здравни проблеми, за лечение – 50 лв.;
50. Васил Желев Атанасов, с. Генерал Инзово – за лечение, с ТЕЛК-решение от
23.11.2011 г. и все още не е получил пенсия – 30 лв.
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 ДВАДЕСЕТА 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. Стефан Недялков Илиев, с. Бояджик – 40 лв.;
2. Минка Петкова Стоянова, с. Челник – 50 лв.;
3. Георги Митев Колев, с. Челник – 30 лв.;
4. Златка Димитрова Димитрова, с. Ботево – 50 лв.;
5. Стоянка Мирчева Господинова, с. Симеоново – 60 лв.;
6. Кина Василева Илиева, с. Дражево – 70 лв.;
7. Даньо Иванов Димитров, с. Дражево – 50 лв.;
8. Станка Иванова Демирева, с. Веселиново – 40 лв.;
9. София Иванова Иванова, с. Веселиново – 70 лв.;
10. Мария Димитрова Йорданова, с. Веселиново – 30 лв.;
11. Гинка Василева Костова, с. Кукорево – 40 лв.;
12. Христо Недялков Йорданов, с. Чарган – 60 лв.;
13. Димитър Иванов Динев, с. Кабиле – 60 лв.;
14. Георги Мартинов Иванов, Завой – 60 лв.;
15. Тодорка Иванова Василева, с. Миладиновци – 40 лв.;
16. Виктория Апостолова Апостолова, с. Миладиновци – 40 лв.;
17. Иванка Димитрова Колева, с. Миладиновци – 40 лв.;
18. Гина Стоилова Панова, с. Гълъбинци – 60 лв.;
19. Драгомира Иванова Драганова, с. Кабиле – 60 лв.;
20. Тинка Димитрова Панайотова, с. Чарган – 60 лв.;
21. Дойчо Илиев Георгиев, с. Крумово – 50 лв.;
22. Величка Аврамова Илиева, с. Крумово – 50 лв.;
23. Петър Йорданов Петров, с. Ханово – 50 лв.;
24. Васил Желев Атанасов, с. Генерал Инзово – 30 лв.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА относно „Изказвания, питания,
становища и предложения на граждани”, изказвания направиха:
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Жеко Колев – общински съветник: Благодаря на Кмета за предоставения
отговор и извършената проверка – удовлетворен съм.
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС честити личните празници на
общински съветници Георги Чалъков – рожден ден и раждането на дъщеря на
общински съветник Марияна Тодорова и им връчи подаръци от общинските съветници.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов закри петото редовно заседание на
ОбС „Тунджа” – Ямбол, поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

Протоколист:
/Недялка Енева/
26.01.2012 г.,
гр. Ямбол
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