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П Р О Т О К О Л
№6
Днес, 30.01.2012 година, от 11:30 часа, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и
чл.70, във връзка с чл.68, ал.2, т.2 от Правилника на ОбС, с Покана № 6/27.01.2012 г., се
проведе шесто извънредно заседание на ОбС „Тунджа” в заседателната зала на
община „Тунджа”. При откриване на заседанието присъстваха 18 общински съветници,
отсъстваха общински съветници Стоянка Белчева-Георгиева, Николинка Пенкова и
общински съветник Иван Йоргов. На заседанието присъстваха още кметът на общината,
г-н Георги Георгиев; зам.-кметове Пенчо Пенев, Ели Василева и инж. Мариета Сивкова;
секретарят Андон Кръстев; гости и журналисти.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов премина към обсъждане на проекта за
дневен ред, като съобщи за постъпването на едно допълнително предложение от кмета
на общината за включване в дневния ред и направи следното предложение:
- В проекта за дневен ред под № 3 да влезе допълнителното предложение от
кмета на общината, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на СпасоПреображенския събор в град Болград.
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 18 гласа „За”.
Целият дневен ред, заедно с направените промени, бе утвърден 18 гласа „За”,
прието бе заседанието да продължи по следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отмяна на решение на ОбС ”Тунджа” №18, прието с протокол
№3/09.12.2011г., за издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” за авансово
плащане по договор№28/226/00262/28.10.2011г. на Община „Тунджа” и
ДФ”Земеделие”Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”, ос ІІ от Програмата за развитие на селските райони.
2. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на
ДФ”Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по
договор№28/226/00262/28.10.2011г. по мярка 226 за Проект”Превантивни дейности за
борба с пожарите :създаване и възстановяване на противопожарна инфраструктура,
закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, подобряване на
източниците за борба с пожарите, строителство на наблюдателни пунктове и
оборудване за наблюдение и комуникация”сключен между Община „Тунджа и
ДФ”Земеделие” - Разплащателна агенция.
3. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Спасо-Преображенския
събор в град Болград.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно отмяна на решение на
ОбС ”Тунджа” №18, прието с протокол №3/09.12.2011г. по точка ВТОРА от дневния
ред, материалът бе докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н
Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов откри разискване на въпроси и
становище по точката .
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,
приложено към протокола.
ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,
РЕШИ:
1. Отменя решение №18 от Протокол № 3/09.12.2011г. по точка ВТОРА от
дневния ред.
Гласували: „За” – 18; „Против” –няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно издаване на запис на
заповед от община „Тунджа” в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща авансово плащане по договор № 28/226/00262 от 28.10.2011 г. по мярка
226 за Проект „Превантивни дейности за борба с пожарите: създаване и
възстановяване на противопожарна инфраструктура, закупуване на оборудване
за противопожарни депа и защитни средства, подобряване на източниците за
борба с пожарите, строителство на наблюдателни пунктове и оборудване за
наблюдение и комуникация", сключен между Община „Тунджа” и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция., материалът бе докладван от вносителя на предложението –
кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов откри разискване на въпроси и
становище по точката .
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,
приложено към протокола.
ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ На основание: чл. 21,
ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация; чл. 11, ал. 5 от Наредба № 20 от 07.07.2008 г., за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО)
№1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ №
28/226/00262 от 28.10.2011 г. по мярка 226 за Проект „Превантивни дейности за
борба с пожарите: създаване и възстановяване на противопожарна
инфраструктура, закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни
средства, подобряване на източниците за борба с пожарите, строителство на
наблюдателни пунктове и оборудване за наблюдение и комуникация”, сключен
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между Община „Тунджа” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес
на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния
директор Румен Андонов Порожанов,
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината „Тунджа” да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция в размер на 38 658,40 лв. ( тридесет и осем хиляди шестотин
петдесет и осем цяло и четиресет лв.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 28 / 226 /00262 от 28.10.2011 г. по мярка
226 за Проект „Превантивни дейности за борба с пожарите: създаване и
възстановяване на противопожарна инфраструктура, закупуване на оборудване
за противопожарни депа и защитни средства, подобряване на източниците за
борба с пожарите, строителство на наблюдателни пунктове и оборудване за
наблюдение и комуникация” сключен между Община „Тунджа” и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община „Тунджа” да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 28 / 226 /00262 от 28.10.2011 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържал се” – 4.
/Общински съветник Атанас Христов не присъства в залата./
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за СПАСО -ПРЕОБРАЖЕНСИЙ СЪБОР гр. Болград,
материалът бе докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н
Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов откри разискване на въпроси и
становище по точката .
Изказвания направиха:
Иван Георгиев - общинският съветник: -Г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми
колеги и колежки тук присъстващи, аз смятам че няма нищо по-хубаво да подадем ръка
на тези наши братя и сестри, които ги е сполетяла тази много лоша участ за да
възстановят своята светиня, това е светиня на християнството знаете, такива храмове има
в цял свят. Аз не се съмнявам в нито един тук от нас че ще приеме този проект да стане
наше решение. Искам само да фиксирам едно такова искане след като дойде време да се
открива този храм да го посетим за да изразим докрай нашата радост от
възстановяването на тази светиня.
Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа”: Преди около 2 ч. разговарях с
кмета на гр. Болград и го информирах за тези наши намерения, за отпускане на
безвъзмездна помощ. Той благодари за нашата съпричастност в този момент и изрази
благодарност за всеки паричен или морален жест на отношение към тях. Уведомих го за
сумата, която смятам да предложа и за това, че възнамерявам да инициираме широка
дарителска кампания в цялата ни община, а защо не и извън нея.
Абсолютно съм съгласен с казаното от г-н Георгиев – чувствата и приятелството
се проверяват точно в такива трудни моменти...
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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 ТРЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка със Споразумение за приятелство и
сътрудничество между община „Тунджа", Република България и град Болград,
Република Украйна,
РЕШИ:
1. Предоставя безвъзмездно за възстановяване на СПАСО ПРЕОБРАЖЕНСИЙ
СЪБОР, гр. Болград, сумата от 15000 лв.
2. Сумата да се преведе по откритата за целта дарителска сметка.
3. Средствата да бъдат за сметка на собствени приходи от общ характер и се
отчетат по ЕБК §42-19 „Помощи по решение на Общински съвет", дейност 122"
Общинска администрация".
Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Атанас Христов не присъства в залата./
Председателят предостави възможност на съветниците за изказвания и питания
и след като такива не се направиха,
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов закри шестото извънредно
заседание на ОбС „Тунджа” – Ямбол, поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

Протоколист:
/Пламен Кючуков/
30.01.2012 г.,
гр. Ямбол
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