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П Р О Т О К О Л
№9
Днес, 12.04.2012 година, от 10:00 часа, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и с
Покана № 9/06.04.2012 г., се проведе деветото редовно заседание на ОбС „Тунджа”
в заседателната зала на община „Тунджа”. При откриване на заседанието присъстваха 20
общински съветници, отсъства общински съветник Марияна Петкова Тодорова по
уважителни причини. На заседанието присъстваха още кметът на общината, г-н Георги
Георгиев; зам.-кметовете г-н Пенчо Пенев, г-н Станчо Ставрев, г-жа Ели Василева и инж.
Мариета Сивкова; секретарят Андон Кръстев; кметове, кметски наместници, гости и
журналисти.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов премина към обсъждане на проекта за
дневен ред, като направи следните предложения за изменения в него:
- Точка 2 от дневния ред се оттегля от вносителя – кметът на общината; точките
от дневния ред с номера от 3 до 13 вкл. да се изместят с един номер нагоре;
- Постъпили са три нови предложения за допълнение на дневния ред от кмета
на общината, които да влязат в дневния ред под следната номерация:
* Предложението от кмета на общината относно „Учредяване безвъзмездно
право на строеж върху имот – частна общинска собственост” да стане точка №13;
* Предложението от кмета на общината относно „Учредяване на
безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж върху имот – общинска
собственост” да стане точка №14;
* Предложението от кмета на общината относно „Учредяване на
безвъзмездно право на ползване върху имот – общинска собственост” да стане точка
№15;
- Точки №14 и 15 от предварителния дневен ред да станат съответно №16 и 17.
Други предложения за изменение на дневния ред не се направиха.
Предложението на Председателя на ОбС, г-н К. Карагьозов бе подложено на
гласуване и прието с 20 гласа „За”.
Целият дневен ред, заедно с направените промени , бе утвърден 20 гласа
„За”, прието бе заседанието да продължи по следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на решение за провеждане на местен референдум.
2. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, по проект
„Инвестиции в популяризиране на културното, историческото и природно наследство в
трансграничния регион” – ТГС.
3. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2012 г.
4. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост.
5. Отдаване под наем на имоти – общинска собственост.
6. Даване на съгласие за придобиване на държавни имоти.
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7. Предоставяне на възмездно ползване върху пасища и мери – общинска
собственост.
8. Даване на съгласие община „Тунджа” да кандидатства с проектно предложение
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 226 „Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от ПРСР - 2007-2013 г.
9. Кандидатстване на община „Тунджа” с инвестиционни предложения
„Площадка за игра с. Завой” и „Площадка за игра с. Бояджик”.
10. Кандидатстване на община „Тунджа” с инвестиционно предложение
„Благоустрояване на площад с. Генерал Тошево”.
11. Одобряване на проекти за ПУП – парцеларни планове за съоръжения на
Техническата инфраструктура.
12. Изменение на чл. 48, ал. 1, т. 7 от Правилника на ОбС.
13. Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска
собственост.
14. Учредяване на безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж
върху имот – общинска собственост.
15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – общинска
собственост.
16. Приемане на решение за еднократно парично подпомагане.
17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов, информира присъстващите за
постъпило уведомление от Група общински съветници „ГЕРБ” в ОбС „Тунджа” с вх. №
433/29.03.2012 г., за избор на нов председател на групата – общински съветник Иван
Божилов и нов зам.-председател – общински съветник Мариана Обретенова.
Нели Славова – общински съветник: процедурно предложение: да се четат
само проектите за решения.
Направеното процедурно предложение бе подложено на гласуване и прието
с 20 гласа „За”.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на решение за
провеждане на местен референдум, председателят на ОбС, г-н К. Карагьозов докладва
своето предложение, след което предостави думата на кмета на общината и на
председателя на водещата комисия „Местно самоуправление, обществен ред и
законност” за излагане на своите становища.
Георги Георгиев – кмет на общината: не смятам за необходимо да повтарям това,
което съм депозирал вече в писмен вид пред Вас. Просто съм се постарал да опиша
фактическата обстановка и призовавам общинските съветници да гласуват по съвест.
Жеко Колев – председател на ПК „МСОЗ”: /чете становище на Комисията с вх.
№469/09.04.2012 г. на ОбС „Тунджа”/. Имам и едно предложение към общинските
съветници: тъй като се запознахме с много документация и факти в комисията и много
дебати, предлагам гласуването да е тайно и всеки един от нас да даде своя вот без
притеснения и в полза на всички жители на общината.
Георги Георгиев – кмет на общината: Трябва да уточня нещо много важно,
независимо от решението, което всеки един от вас ще вземе: ако решите да се проведе
референдум, считам за необходимо да бъде прецизиран въпросът, който да се зададе към
гражданите, а именно: „Съгласни ли сте в землищата на с. Дражево и с. Хаджидимитрово
да има регионално депо за отпадъци?”. В автентичното предложение на ИК въпросът бе
формулиран така: „Съгласни ли сте в землищата на с. Дражево и с. Хаджидимитрово да
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има депо за отпадъци?”, което мисля, че не отразява най-вярно намеренията, действията,
които евентуално ще се случат там. Затова много по-правилния и неподвеждащ въпрос
би бил този, който ви предлагаме в проекта за решение.
Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: /чете обръщение от ИК с вх.
№482/12.04.2012 г./ и даде думата за изказвания и предложения.
Изказвания направиха:
Иван Георгиев – зам.-председател на ОбС: Като общински съветник и
гражданин се колебая кое е правилното решение на въпроса. Проблемът там датира още
от 1968-1970 г., когато общината още не е съществувала. Тогава въпросът е бил решен
така, че в момента ние да берем негативите от всичко натрупано... Сега ние сме пред
дилемата дали да решим въпроса за две села, а да натоварим финансово всички 44 села,
защото ние вече плащаме за това, че нямаме такова депо, а в следващите години ще
плащаме много повече. Ако сега не решим въпроса, той ще стане непосилен за решаване
в следващите години....
Решението е много сложно, спешно е да решим въпроса... Сигурен съм, че
всички ние мислим за нашите граждани, защото по този начин мислим и за себе си и за
своите семейства, за бъдещите поколения... Призовавам всички да постъпят много
разсъдливо и отговорно да гласуват.
Георги Георгиев – кмет на общината: Наистина имаме нужда от обществен
дебат, за да избегнем емоционалните решения: общината има два сериозни проблема и
единият от тях е сметосъбирането и сметоизвозването на битовия отпадък. До преди две
години ние не предлагахме тази услуга на нашите граждани, защото всичко това беше
свързано със значителен ръст в размера на такса „Смет”. Отлагахме всичко това до
последния възможен момент...
Искам само да припомня размера на таксата за миналата година, който
общинските съветници приеха с План-сметката – 340 000 лв. Тогава разполагахме и с
преходен остатък от миналата година. От там нататък ние приключихме с „минус 40 000
лв.” – хората не си платиха и този пълен размер и тогава ние се спасихме с въпросния
преходен остатък. Сега приетия от Вас размер за тази година в План-сметката е 540 000
лв. и имам изключително сериозни притеснения за това дали ще се изпълни... Това
показва приетата от Правителството тенденция размерът на таксата да нараства буквално
с геометрична прогресия – това ще товари със стотици хил. левове в следващите години
нашите граждани и нас самите...
Ако до три години не депонираме на регламентирано депо, опасявам се, че
размерът на таса „Смет” ще стигне около 1 милион – категорично неплатима сума със
сегашните икономически възможности на огромната част от нашите жители...
Сега всички сме пред дилемата дали изобщо да има такова сметище, защото сме
на прага на последния момент, в който можем да използваме европейски средства за
изграждане на това депо по ОП „Околна среда”. Пропуснем ли и тези следващи месеци,
трябва всички ние от тези 5 общини в Регионалното сдружение със собствени пари да
построим такова депо или да бъдем допуснати в някои от най-близките депа да
депонираме. Такива обаче има в Харманли, Созопол, Омуртаг. Новозагорското не е
законно, там, където депонираме в момента, а е със статут на търпимост до 2020 г.
И още едно нещо, поради което съм възразявал – това е състоянието на
сегашното незаконно ямболско депо. То наистина е една бомба със закъснител и
ежедневно трови земята, въздуха, животните в този регион – това е категорично доказано
и недвусмислено констатирано в Доклада по ОВОС, на който ние се опряхме да
мотивираме нашето становище с категорично искане за преустановяване на дейностите
по депониране на това депо и за неговото незабавно закриване. По тази причина
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искахме това да се случи от Министерството, „Басейнова дирекция”. За наша приятна
изненада, се оказа, че вече такава дейност може да се финансира със средства от ЕС и
считам това за наша – на община „Тунджа” – лична победа. Предвижда се да бъде
финансирано от ОП изграждане на клетка 1 и всички съоръжения около нея в бъдещото
Регионално депо, но и средства за рекултивация на съществуващото сега депо, което ние
настояваме да се случи максимално бързо. Ако се стигне до изграждане на клетка 1, по
всички европейски изисквания, многократно съм заявявал, че ние няма да допуснем в
процеса на строителството – като контрол, като участници, като заинтересована страна в
целия процес – да бъдат направени никакви компромиси, които биха могли да застрашат
живота, здравето на хората или да увредят параметрите на околната среда.
Решението е тежко, то има последици не само за Хаджидимитрово и Дражево,
но и за цялата община... В такъв смисъл си задавам въпроса дали това е от местно
значение – да, огромния аспект е от местно значение, но обхваща няколко региона.
Отново искам да апелирам към съвестта, морала, отговорността на общинските
съветници и вярвам, че те ще вземат най - отговорното решение.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Предложението на общински съветник Жеко Колев за провеждане на тайно
гласуване по точката от дневния ред бе подложено на гласуване и прието с 18 гласа „За”
/общински съветници Георги Иванов Георгиев и Георги Петров Георгиев не упражниха правото си на
глас/.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов информира за постъпили Декларации
по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ от общинските съветници Георги Петров Георгиев и Георги
Иванов Георгиев, които са преценили, че са в конфликт на интереси по тази точка от
дневния ред и декларират, че няма да вземат участие в гласуването. След това премина
към избор на Комисия за провеждане на тайно гласуване и даде думата за предложения
за брой на членовете на Комисията.
Нели Славова – общински съветник: предлагам Комисията за провеждане на
тайно гласуване да се състои от трима члена.
Други предложения за брой членове на Комисията за провеждане на тайно
гласуване не се направиха.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Предложението на общински съветник Нели Славова Комисията да бъде от
3-ма членове бе подложено на гласуване и прието с 18 гласа „За” /общински съветници
Георги Иванов Георгиев и Георги Петров Георгиев не упражниха правото си на глас./
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата за предложения за
състав на Комисията.
Нели Славова – общински съветник: предлагам в комисията да бъде включен
общински съветник Йовчо Митев.
Стоянка Белчева- Георгиева – общински съветник: предлагам в състава на
комисията да влезе зам.-председателя на ОбС, г-н Иван Георгиев.
Николинка Пенкова – общински съветник: предлагам общински съветник
Мариана Обретенова също да влезе в състава на комисията.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
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Постъпилите три предложения бяха подложени на гласуване анблок и
приети с 18 гласа „За” /общински съветници Георги Иванов Георгиев и Георги Петров Георгиев не
упражниха правото си на глас./
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата за предложения за
председател на Комисията.
Нели Славова – общински съветник: предлагам за председател на комисията да
бъде избран общински съветник Йовчо Митев.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Предложението на общински съветник Нели Славова за председател на
комисията да бъде избран общински съветник Йовчо Митев бе подложено на гласуване
и прието с 15 гласа „За” и 1 глас „Въздържал се” /общински съветници Георги Иванов
Георгиев, Георги Петров Георгиев, Иван Божилов Божилов и Йовчо Павлов Митев не упражниха
правото си на глас./
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов подложи на гласуване
предложението на кмета на общината относно формулировката на въпроса, на който
гражданите от населените места Дражево и Хаджидимитрово евентуално биха
отговорили, ако бъде взето решение за провеждане на местен референдум, а именно:
„Съгласни ли сте в землищата на с. Дражево и с. Хаджидимитрово да има регионално
депо за отпадъци?”. Предложението бе гласувано така: „За” – 17; „Против” и
„Въздържали се” – няма: приема се. /общински съветници Георги Иванов Георгиев, Георги
Петров Георгиев и Иван Божилов Божилов не упражниха правото си на глас./
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов обяви 5 минути почивка за оформяне
на материалите за провеждането на тайно гласуване.
След приключване на почивката, думата бе дадена на Председателя на
Комисията за провеждане на тайно гласуване, за разясняване процедурата по гласуването.
Йовчо Митев – Председател на Комисията: На бюлетината е изписан следния
текст „За” провеждане на местен референдум”; „Против” провеждане на местен
референдум”; „Въздържал се”. Всички общински съветници ще бъдат извикани
последователно по азбучен ред и ще получат по една бюлетина, на която ще поставяме
печата на Председателя на ОбС; самият избор се прави с химикал - с кръстов знак в
съответното квадратче, което желае общинският съветник - това става извън залата; след
това, при връщане в залата, бюлетината се пуска в непрозрачната урна и всеки
собственоръчно се подписва в изготвения за целта списък.
Искам да Ви уведомя, че още една Декларация по ЗПУКИ е постъпила – от
общински съветник Иван Божилов - за неучастие във вота, така че ще гласуват 17
общински съветници.
След дадените указания се премина към процедура на гласуване. Общинските
съветници бяха извиквани последователно и получаваха бюлетина с печат на
Председателя на ОбС, след което излизаха извън залата за да направят своя избор. При
връщането си пускаха сгънатите бюлетини в непрозрачна урна, подготвена за целта и
полагаха подписи в списъка при общински съветник М. Обретенова - член на
Комисията.
Йовчо Митев – Председател на Комисията: Гласуването приключи, пристъпваме
към обявяване на резултатите. /Комисията пристъпи към отваряне на урната и преброяване на
Общински съвет „Тунджа” - Ямбол
Протокол № 9/12.04.2012 г.
Стр. 5 от 20

резултатите, като всяка бюлетина се показваше и обявяваше гласно./ Резултатите от гласуването
са следните: „За” – 5; „Против” – 11; „Въздържал се” – 1.
Кирчо Карагьозов – Председател на ОбС: Няма да бъде удовлетворено искането
за провеждане на местен референдум. Искам само да напомня, че са необходими 11 гласа
„За”, за да бъде прието такова решение.
ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 20 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1, т. 3, чл. 30 и чл. 33, ал. 1 от ЗПУГДВМС,
РЕШИ:
Не приема искането на Инициативния комитет за провеждане на местен
референдум в селата Хаджидимитрово и Дражево, със следния въпрос: „Съгласни ли сте
в землищата на с. Дражево и с. Хаджидимитрово да има регионално депо за отпадъци?”
Мотиви за взетото отрицателно решение:
1. Общинският съвет счита, че решението за провеждане на референдум за
изграждане на депо не е от местен, а от регионален характер.
2. Общинският съвет счита, че в предоставената подписка не е спазено
изискването в нея всеки собственоръчно да изпише своите лични данни.
3. Неизграждането на бъдещо регионално депо води до значителни финансови
последици за цялото население на община „Тунджа”.
Гласували:
„За” провеждане на местен референдум -5;
„Против” провеждане на местен референдум – 11;
„Въздържали се” – 1.
/Общински съветници Георги Ив. Георгиев, Георги П. Георгиев и Иван Божилов
не упражниха правото си на глас./
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно поемане на дълг,
направено по реда на Закона за общинския дълг, по проект „Инвестиции в
популяризиране на културното, историческото и природно наследство в трансграничния
регион” – ТГС, 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 – член на ПК „БФ”: Комисията разгледа и 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 ВТОРА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, §43 от ЗДБРБ за 2012 г., чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, и чл. 19а от
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ЗОД и чл. 46, ал. 1 от Наредбата за условията, 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: „Инвестиции
в популяризирането на културното, историческото и природно наследство в
трансграничния регион" - ТГС, Договор - РД-02-29-349/19.10.2011, финансиран от
МРРБ по Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) между Република
България и Република Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна
помощ (ИПП), при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга - 300 000 (триста хиляди);
• Валута на дълга - лева
• Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 31.10.201З 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 - РД-02-29-349/19.10.2011;
• 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
РД-02-29-349/19.10.2011, 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 съветници Георги Ив. Георгиев и Георги П. Георгиев не присъстват в залата./
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно допълнение на Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 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.
Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Комисията подкрепя 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. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС,
РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012 год, както следва:
В РАЗДЕЛ ІІІ. ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА
ПРОДАЖБА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ И ЗА
УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
В т.1. „Имоти за отдаване под наем” се добавя:
а/ помещения
№ по
ред
33.
34.
35.
36.
37.

Населено
място
Землище
Безмер
Безмер
Безмер
Безмер
Безмер

Вид на имота

Кв.

УПИ/
ПИ

помещения от втори ет. от 2МС
други територии нестопански
други територии нестопански
други територии нестопански
други територии нестопански

22
част
част
част
част

XIV
000478
000024
000016
000100

Площ
кв.м/
дка
47,00
7,950
10,050
15,000
15,000

Гласували: „За” – 13; „Против” – 6; „Въздържали се” – 1.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно отдаване под наем на
части от имоти – публична общинска собственост, 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 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 47, чл. 60, т. 1 и чл. 61, ал. 1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост,
РЕШИ:
Да се проведе публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за предоставяне под
наем на части от имот - публична общинска собственост на територията на Община
"Тунджа", за срок от З/три/ години, както следва:
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Населено Описание на имота Местона№
място
по АОС
хождение
1.

Безмер

З бр. помещения
обособена част от
втори етаж от МС

УПИ ХІV,
Кв.22

Площ
/кв.м/

НТЦ
лв./мес.
без ДЦС

Депозит
/лева/

47,00

190,00

380,00

Гласували: „За” – 13; „Против” – 6; „Въздържали се” – 1.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно отдаване под наем на имоти
– общинска собственост, 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 ПЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
РЕШИ:
Да се отдадат под наем със срок - времето на ремонта на обект „Рехабилитация на
железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас" по
ЛОТ 2 - „Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора-Завой/до км. 190+590
и Завой-Зимница/от км. 192+706 до входните стрелки на гара Зимница/, включително
главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол на „СК-13 ТРАНССТРОЙ"АД,
гр.София, както следва:
1. За временна строителна площадка в размер на 18,00 дка, за складиране на стари
и нови ж.п.материали и рециклиране на инертен материал в землището на с. БЕЗМЕР,
недвижими имоти - общинска собственост, представляващи:
ПИ № 000478-други територии нестопански, целия с площ от 7,950 дка, в м.
"Имерлийски път"
ПИ № 000024-други територии нестопански, част в размер 10,050дка в м. "Под
гарата", с годишна наемна цена 450,00лева на година без ДДС.
2. 3а площадка за временно съхранение на инертен материал и земни маси в
размер на 30,00 дка в землището на с. БЕЗМЕР, части от недвижими имоти-общинска
собственост, представляващи:
ПИ № 000016 - други територии нестопански, част в размер на 15,000 дка в м.
"Щефелска круша"
ПИ № 000100 – други територии нестопански, част в размер на 15,000 дка, в
местността „Азлъ кара”, с годишна наемна цена 750 лева на година, без ДДС.
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Гласували: „За” – 13; „Против” – 6; „Въздържали се” – 1.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване на съгласие за
придобиване на държавни 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 разгледа и 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 и чл. 34, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 2 от ППЗДС и чл. 7, т.
2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост,
РЕШИ:
Дава съгласие Община "Тунджа" да придобие безвъзмездно следните държавни
имоти:
1. Незастроено дворно място с площ от 3240 кв.м., съставляващо УПИ IIІ за
парокотелно и пожарна охрана, в кв.73 по плана на с. ТЕНЕВО, при граници на имота:
север - улица; изток - УПИ IV; юг - улица и запад - УПИ I и УПИ IV на кв.90. За имота
има съставен АДС №1756 от 21.04.2004 год.
2. Незастроено дворно място с площ от 1770 кв.м., съставляващо УПИ VII за
промишлени нужди, в кв. 81 по плана на с. МАЛОМИР, при граници на имота: север УПИ XIII; изток - улица; юг - улица и запад - УПИ XII. За имота има съставен АДС
№1440 от 16.07.2003 год.
3. Незастроено дворно място с площ от 1705 кв.м., съставляващо УПИ XII за
промишлени нужди, в кв.81 по плана на с. МАЛОМИР, при граници на имота: северУПИ-VIII 921; изток – УПИ VІІ; юг-улица и запад-улица. За имота има съставен АДС
№1441 от 16.07.2003 г.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно пълно прекратяване на
предоставеното право на възмездно ползване върху пасища и мери – общинска
собственост и предоставяне на възмездно ползване върху пасища и мери – общинска
собственост, процедурно предложение направи:
Георги Ив. Георгиев – общински съветник: процедурно предложение: От
проекта за решение да се чете само землището, името, общата площ на предоставените
мери и пасища и общия размер на годишната такса – да се пропускат ПИ №, с цел –
пестене на време.
Направеното процедурно предложение бе подложено на гласуване и прието с
20 гласа „За”.
Материалът по точката от дневния ред бе докладван от представител на вносителя
на предложението – зам.-кметът на общината, г-н Пенев.
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Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Комисията разгледа и 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 СЕДМА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о от ЗСПЗЗ,
РЕШИ:
Прекратява предоставеното право за възмездно ползване на пасища и мери общинска собственост на:
1. Пеньо Лазаров Пенев на имот №33014 с площ 18.101 дка, имот №33015 с площ
4.074 дка, имот №33016 с площ 15.402 дка, имот №33024 с площ 4.532 дка, имот 30122 с
площ 76.300 дка, имот №21017 с площ 3.004 дка, имот №4052 с площ 1.215 дка, имот
№7006 с площ 14.356 дка, имот №20022 с площ 18.001 дка, имот №30069 с площ 10.514
дка, идентификатор 52-4 с площ 66.600 дка, идентификатор 46-4 с площ 120.100 дка,
идентификатор 36-1 с площ 67.800 дка и идентификатор 35-1 с площ 73.200 дка,
находящи се в землището на с. Симеоново, предоставени му с Решение №503 от
Протокол №36/28.04.2010 г. на ОбС „Тунджа".
Предоставя за срок от 5 години за възмездно ползване на общински пасища и
мери, срещу заплащане на годишна такса в срок до 01.10. на текущата година, по
Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги на територията на Община „Тунджа", както следва:

БЕЗМЕР
№
1

Име, презиме, фамилия

ПИ №

Данка Георгиева Найденова

000316
Част от
000648
ОБЩО:

Размер
на
Площ/ дка
год.такса
/лв./
44.000
88.00
43.900
87.900

87.80
175.80

Площ/
дка

Размер
на
год.такса
/лв./

30.800

61.60

8.900

17.80

БОЛЯРСКО
№
1

Име, презиме, фамилия
Иван Ангелов Койчев

ПИ №
Част от
000076
Част от
000217

Общински съвет „Тунджа” - Ямбол
Протокол № 9/12.04.2012 г.
Стр. 11 от 20

Част от
000224
Част от
043131
Част от
000129
Част от
000133
ОБЩО:

17.700

35.40

3.000

6.00

34.600

69.20

38.500

77.00

133.500

267.00

ВИДИНЦИ
№
1

Име, презиме, фамилия

ПИ №

Катерина Дойкова Христова
ОБЩО:

000014
000038
000088

Площ/
дка
135.841
37.282
102.194
275.317

Размер
на
год.такса
/лв./
271.68
74.56
204.39
550.63

ПОБЕДА
Име, презиме, фамилия

ПИ №

Площ/
дка

Христина Георгиева Микуцева-Петрова

090020
080030

12.863
36.815

Размер
на
год.такса
/лв./
25.73
73.63

49.678

99.36

№
1

ОБШО:

СКАЛИЦА
№
1

Име, презиме, фамилия
Маринка Динева Дончева

ПИ №

Площ/
дка

000053
000127
000151
000192
000279
000085
000191

40.693
41.453
40.000
71.800
37.539
59.500
70.000

Размер
на
год.такса
/лв./
81.39
82.90
80.00
142.60
75.08
119.00
140.00

360.985

721.97

45.112
121.084

90.22
242.17

ОБЩО:
2

Агроелит ООД

000032
000044
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000051
000056
000539
ОБЩО:

132.148
207.489
369.590

264.30
414.99
739.18

875.423

1750.85

ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ
№
1

Име, презиме, фамилия

ПИ №

Агроелит ООД

000021
000022
047076
073001
ОБЩО:

Площ/
дка
122.571
48.586
70.492
270.744
512.393

Размер
на
год.такса
/лв./
245.14
97.17
140.98
541.49
1024.79

Кметът на община „Тунджа” да сключи договори с лицата, получили пасища и
мери по този ред.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Николинка Пенкова не присъства в залата./
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно кандидатстване на Община
„Тунджа" с проектно предложение по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал
и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 година, пред Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА -ТУНДЖА" изпълняваща проект по договор № РД -50141/13.10.2011г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 41 и 431-1
на ПРСР 2007-2013 година, в чиято Стратегия за местно развитие е заложена мярката,
материалът бе докладван от представител на вносителя на предложението – зам.-кметът
на общината, г-н Пенев, който направи следното допълнение и изменение на проекта
за решение:
„Проектът за решение да има следния вид: досегашният текст да стане т.1 от
проекта за решение и като т. 2 да бъде вмъкнат следният текст:
„2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите и мерките на Общинския
план за развитие и са включени в Приоритет 1 „Постигане на конкурентноспособна
икономическа структура в община „Тунджа”, Цел 3: Създаване на условия за развитие на
традиционното и алтернативно земеделие и свързаната с него преработвателна
промишленост; Мярка 7: Ефективно управление на горския фонд.”
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Георги П. Георгиев – председател на ПК „БФ”: Комисията 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.
ПО ТОЧКА ОСМА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
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РЕШИ:
1. Дава съгласие Община „Тунджа" да кандидатства с проектно предложение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 226 „Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 -2013 год., пред Сдружение „МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА" прилагаща Стратегия за местно развитие по
договор № РД -50-141/13.10.2011 год., в която е заложена мярката.
2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите и мерките на Общинския
план за развитие и са включени в Приоритет 1 „Постигане на конкурентноспособна
икономическа структура в община „Тунджа”, Цел 3: Създаване на условия за развитие на
традиционното и алтернативно земеделие и свързаната с него преработвателна
промишленост; Мярка 7: Ефективно управление на горския фонд.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Николинка Пенкова не присъства в залата./
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно кандидатстване на
Община „Тунджа” с инвестиционни предложения „Площадка за игра с. Завой" и
„Площадка за игра с. Бояджик" по Мярка 321: „Основни услуги за икономиката и
населението в селските райони" от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа
(2011-2015), материалът бе докладван от представител на вносителя на предложението –
зам.-кметът на общината, г-н Пенев, който направи следното допълнение и изменение
на проекта за решение:
„Проектът за решение да има следния вид: досегашният текст да стане т.1 от
проекта за решение и като т. 2 да бъде вмъкнат следният текст:
„2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите и мерките на Общински
план за развитие и са включени в Приоритет 2 – „Подобряване условията на живот чрез
изграждане и поддържане на елементите на социалната и техническата инфраструктура”;
Цел 2: Подобряване на състоянието на социалната инфраструктура; Мярка 2:
Осъвременяване на спортната база, местата за отдих и туризъм.”
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Георги Чалъков – председател на ПК „ССПЕПППР”: Комисията 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.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община „Тунджа” да кандидатства с инвестиционни
предложения „Площадка за игра с. Завой" и „Площадка за игра с. Бояджик" по Мярка
321: „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони от Стратегията за
местно развитие на МИГ-Тунджа (2011-2015).
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2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите и мерките на Общински
план за развитие и са включени в Приоритет 2 – „Подобряване условията на живот чрез
изграждане и поддържане на елементите на социалната и техническата инфраструктура”;
Цел 2: Подобряване на състоянието на социалната инфраструктура; Мярка 2:
Осъвременяване на спортната база, местата за отдих и туризъм.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Николинка Пенкова не присъства в залата./
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно кандидатстване на
Община „Тунджа” с инвестиционно предложение „Благоустрояване на площад с.
Генерал Тошево" по Мярка 322: „Обновяване и развитие на населените места" от
Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа (2011-2015), материалът бе докладван
от представител на вносителя на предложението – зам.-кметът на общината, г-н Пенев,
който направи следното допълнение и изменение на проекта за решение:
„Проектът за решение да има следния вид: досегашният текст да стане т.1 от
проекта за решение и като т. 2 да бъде вмъкнат следният текст:
„2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите и мерките на Общински
план за развитие и са включени в Приоритет 2 – „Подобряване условията на живот чрез
изграждане и поддържане на елементите на социалната и техническата инфраструктура”;
Цел 2: Подобряване на състоянието на социалната инфраструктура; Мярка 2:
Осъвременяване на спортната база, местата за отдих и туризъм.”
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Георги Чалъков – председател на ПК „ССПЕПППР”: Комисията 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.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община „Тунджа” да кандидатства с инвестиционно
предложение „Благоустрояване на площад с. Генерал Тошево" по Мярка 322:
„Обновяване и развитие на населените места" от Стратегията за местно развитие на
МИГ-Тунджа (2011-2015).
2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите и мерките на Общински
план за развитие и са включени в Приоритет 2 – „Подобряване условията на живот чрез
изграждане и поддържане на елементите на социалната и техническата инфраструктура”;
Цел 2: Подобряване на състоянието на социалната инфраструктура; Мярка 2:
Осъвременяване на спортната база, местата за отдих и туризъм.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Николинка Пенкова не присъства в залата./
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно одобряване на
проекти за Подробни устройствени планове - парцеларни планове за съоръжения на
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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.
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 ЕДИНАДЕСЕТА 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 проекти за Подробен устройствен план - парцеларни планове за
съоръжения на Техническата инфраструктура:
1. Трасе на ел.кабел 20кV от ВЛ 20кV Ботево до БКТП-нов, през поземлени
имоти №№ 000112, 000111, 000027, 000025 и 000021 до УПИ І-24 за винарска изба по КВС
на землище с. Ботево.
2.
Трасе на водопроводно отклонение през поземлени имоти №№ 000111,
000027, 000026 и 000025 до УПИ 1-24 за винарска изба по КВС на землище с. Ботево.
3. Трасе на водопроводно отклонение през поземлени имоти №№ 000088 и
000208 до ПИ 027032 по КВС на землище с.Бояджик.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Николинка Пенкова и Атанас Христов не присъстват в залата./
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно изменение на
чл. 48, ал. 1, т. 7 от Правилника на ОбС, материалът бе докладван от вносителя на
предложението – общински съветник Георги Ив. Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Жеко Колев – председател на ПК „МСОРЗ”: 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.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 3, от ЗМСМА,
РЕШИ:
§ 1. Изменя чл. 48, ал. 1, т. 7 от Правилника на ОбС, както следва:
„7. Комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси" – 5 чл.”
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Николинка Пенкова и Атанас Христов не присъстват в залата./
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно учредяване
безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, 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,
приложено към протокола.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 5 от Закона за общинската
собственост, чл. 22, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи общинска собственост,
РЕШИ:
Да се учреди на СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНИ
ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ, АДАПТАЦИЯ И НАТУРАЛНОСТ", с. Савино, с
ЕИК по Булстат - 128629651, безвъзмездно право на строеж, за изграждане на сграда
„Дневен център 18+", за срок от 10 /десет/години, върху общински недвижим имот,
съставляващ УПИ VIII, в кв. 32 по плана на с. Савино, обл. Ямбол, целият с площ от 650
кв.м., при граници на УПИ: север -УПИ I, изток - УПИ ІІІ-177; юг - УПИ IV и запад –
улица.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Николинка Пенкова и Атанас Христов не присъстват в залата./
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно
учредяване на безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж върху
имот – публична общинска собственост, материалът бе докладван от вносителя на
предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Изказвания направиха.
Кмет – с. Хаджидимитрово: Подкрепям предложението на кмета на общината – в
селото имаме над 170 млади хора, които биха се възползвали от игрището.
Кирчо Карагьозов – Председател на ОбС: Искам да обявя, че по тази точка от
дневния ред имаме депозирани декларации по чл. 12, т.4 от ЗПУКИ от общински
съветници Георги П. Георгиев и Георги Ив. Георгиев, които считат, че при тях са
налице предпоставки за конфликт на интереси и декларират, че няма да упражнят
правото си на глас.
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,
приложено към протокола.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 5 и чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 22, ал. 4 и чл. 24, ал.З от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
РЕШИ:
1. Да се предостави за срок от 10 /десет/ години безвъзмездно право на ползване
на Футболен клуб „Хаджи Димитър”, с. Хаджидимитрово, с ЕИК по Булстат - 175929991,
върху следния недвижим имот - общинска собственост:
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Игрище, спортен терен, съставляващ УПИ ІІ, в кв.5 по плана с.Хаджидимитрово,
обл. Ямбол, с площ от 13 625 кв.м., при граници на имота: север - улица и УПИ ІІІобщ;
изток - улица; юг - улица и запад - УПИ V-280 и УПИ VI - за озеленяване.
2. Да се учреди на Футболен клуб „Хаджи Димитър", с.Хаджидимитрово, с ЕИК
по Булстат - 175929991, безвъзмездно право на строеж за срок от 10 години, за
изграждане на ограда на игрище, спортен терен, съставляващ УПИ II, в кв.5 по плана
с.Хаджидимитрово, обл. Ямбол, с площ от 13 625 кв.м., при граници на имота: северулица и УПИ ІІІобщ; изток - улица; юг – улица и запад - УПИ V-280 и УПИ VI - за
озеленяване.
Гласували: „За” – 16; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Николинка Пенкова и Атанас Христов не присъстват в залата;
общински съветници Георги П. Георгиев и Георги Ив. Георгиев не упражняват правото си на глас/
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно учредяване на
безвъзмездно право на ползване върху имот – общинска собственост, материалът бе
докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Изказвания направиха.
Кметски наместник – с. Савино: Съгласен съм с предложението на кмета, и мисля,
че трябва да бъде прието.
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,
приложено към протокола.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, чл. 24, ал. З от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи общинска собственост,
РЕШИ:
Да се предостави за срок от 10 /десет/ години безвъзмездно право на ползване на
Народно читалище „Н.Й.Вапцаров - 1928", с Булстат -000963459, върху следния
недвижим имот - общинска собственост, прилежащ терен към 2МС - Читалище,
съставляващ УПИ IV, в кв.32 по плана с. Савино, обл. Ямбол, с площ от З З00 кв.м., при
граници на имота: север УПИ III — 177 и УПИ І-за здр.служба и аптека; изток - улица;
юг – улица и запад – улица.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Николинка Пенкова и Атанас Христов не присъстват в залата./
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА 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”: На свое редовно заседание
Комисията разгледа постъпилите 18 заявления за еднократно подпомагане и взе
следното становище:
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1. Росица Тодорова Димитрова, с. Миладиновци–осн. жизнени потребности – 50лв.;
2. Василка Георгиева Димитрова, с. Миладиновци–осн. жизнени потребности –
50лв.;
3. Гергина Христова Тодорова, с. Миладиновци – медикаменти и лечение – 100 лв.;
4. Ганка Атанасова Йорданова, с. Роза – медикаменти и лечение – 50 лв.;
5. Пенка Стоилова Кръстева, с. Роза – лечение и закупуване на медикаменти – 200
лв.;
6. Вида Стоянова Василева, с. Миладиновци – осн. жизнени потребности – 50 лв.;
7. Генчо Стоянов Саботинов, с. Веселиново – за лекарства – няма приложени
медицински документи – комисията отказва подпомагане;
8. Янка Николова Иванова, с. Веселиново – за лечение на дете – 100 лв.;
9. Иван Асенов Генчев, с. Веселиново – разходи по погребение – 100 лв.;
10. Снежана Иванова Митева, с. Веселиново – за медикаменти и лечение – 50 лв.;
11. Йорданка Димитрова Георгиева, с. Веселиново – за лечение и осн. жизнени
потребности – 100 лв.;
12. Георги Иванов Арабаджиев, с. Веселиново – извънредно възникнал здравен
проблем /операция/ - 100 лв.;
13. Диана Данчева Атанасова, с. Кукорево – бременна, за осн. жизнени потребности
– 100 лв.;
14. Тодорка Трифонова Стоянова, с. Челник – осн. жизнени потребности – 60 лв.;
15. Илия Емилов Асенов, с. Кукорево – за медикаменти и лечение – 50 лв.;
16. Руска Стоянова Иванова, с. Миладиновци – осн. жизнени потребности – 40 лв.;
17. Донка Вълкова Тодорова, с. Завой – за медикаменти и лечение – 100 лв.;
18. Йорданка Стоянова Стоянова, с. Бояджик – за лечение и медикаменти – 200 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,
приложено към протокола.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 2, ал.
3 от Правилника за еднократно парично подпомагане, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Отпуска еднократно парично подпомагане на следните лица в размер на:
1. Росица Тодорова Димитрова, с. Миладиновци – 50лв.;
2. Василка Георгиева Димитрова, с. Миладиновци – 50лв.;
3. Гергина Христова Тодорова, с. Миладиновци – 100 лв.;
4. Ганка Атанасова Йорданова, с. Роза – 50 лв.;
5. Пенка Стоилова Кръстева, с. Роза – 200 лв.;
6. Вида Стоянова Василева, с. Миладиновци – 50 лв.;
7. Янка Николова Иванова, с. Веселиново – 100 лв.;
8. Иван Асенов Генчев, с. Веселиново – 100 лв.;
9. Снежана Иванова Митева, с. Веселиново – 50 лв.;
10. Йорданка Димитрова Георгиева, с. Веселиново – 100 лв.;
11. Георги Иванов Арабаджиев, с. Веселиново - 100 лв.;
12. Диана Данчева Атанасова, с. Кукорево – 100 лв.;
13. Тодорка Трифонова Стоянова, с. Челник – 60 лв.;
14. Илия Емилов Асенов, с. Кукорево – 50 лв.;
15. Руска Стоянова Иванова, с. Миладиновци – 40 лв.;
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16. Донка Вълкова Тодорова, с. Завой – 100 лв.;
17. Йорданка Стоянова Стоянова, с. Бояджик – 200 лв.
Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Николинка Пенкова, Георги Ив. Георгиев и Атанас Христов
не присъстват в залата./
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА относно „Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани”, изказвания направиха:
Жеко Колев – общински съветник: Искам да отправя въпрос към зам.председателят на ОбС – г-н Иван Георгиев, възможно ли е ОбС да бъде уведомяван
своевременно за броя на направените предложения за проекти в населените места към
Местната инициативна група – в кои села колко проекти има, кои са одобрени и кои –
ни и за тяхната значимост.
Иван Георгиев – зам.-председател на ОбС: ще се обърнем към г-н Пенев, който е
Председател на МИГ – а и смятам, че на всяко заседание на ОбС, ако има такива
постъпили проекти, ще бъдем своевременно информирани. До този момент тече
процедура, няма изготвени или приети все още проекти.
Георги Георгиев – кмет на общината: Всички сме изключително заинтересовани
работата на Местната инициативна група да бъде публична. Току-що се отварят
различните схеми по различните мерки за кандидатстване. Аз лично се надявам за голям
интерес в местната общност по отношение кандидатстването, защото ние за това се
борихме – ресурсът по този проект да се усвоява по най-добрия начин, по найзаконовия и всичко това да работи в обща полза....
Нашето желание и стремеж е максимално бързо и изцяло този ресурс да бъде
усвоен. Ако бизнесът и НПО не успеят да го усвоят с достатъчно проекти, тогава ние –
общината, с наши проекти ще кандидатстваме за усвояване на оставащия ресурс.
Жеко Колев – общински съветник: Благодаря на г-н Иван Георгиев за отговора
и се надявам да получаваме такава информация след всяко следващо заседание на ОбС.
Кирчо Карагьозов – Председател на ОбС пожела весели Великденски празници
и призова всички присъстващи да се включат в предстоящите празници, организирани
по повод 22 – април – Ден на община „Тунджа”.
Георги Георгиев – кмет на общината също пожела весели Великденски
празници и представи Програмата за мероприятията по повод празника на общината.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов закри деветото редовно заседание
на ОбС „Тунджа” – Ямбол, поради изчерпване на дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

Протоколист:
/Недялка Енева/
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