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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 10 

От проведено Тържествено заседание 
 

Днес, 21.04.2012 година, от 9:00 часа, в залата на община „Тунджа”,се проведе 
тържествено  заседание на ОбС „Тунджа”. На заседанието присъстваха общински 

съветници, 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; наградени; кметове, кметски наместници, гости и журналисти. 
Председателят на Общински съвет „Тунджа”, г-н Карагьозов: 

                     „Уважаеми гости, 
                     Уважаеми колеги,  

Уважаеми дами и господа, 
         Тази година за пореден път община „Тунджа” отбелязва своя празник – 22 април. 

Тази година обаче, този празник е особено значим, защото честваме и четвъртвековоното 
успешно социално-икономическо развитие на общината.  

Днес Общински съвет „Тунджа”, гр. Ямбол провежда Тържествена сесия за 
удостояване със звания и награди дългогодишни и настоящи служители и заслужили 

граждани по повод празника на общината. 
         И днес, с особена гордост, още веднъж можем да заявим, че община „Тунджа” има 

бъдеще, защото е най-добре развиваща се и просперираща административно-
териториална структура в областта. Вярвам, че тази община ще остане водеща в региона и 

страната, защото познавам добре пословичното трудолюбие и предприемчивост на 
тунджанци. То е нещото, с което бихме могли да спечелим уважението на конкурентите, 

да утвърдим силното и стабилно местно самоуправление на една европейска община с 
безброй иновативни идеи. 

         Откривам Тържествената сесия на Общински съвет „Тунджа” и давам думата за 
слово на г-н Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа”. 

Кметът на община „Тунджа”, г-н Георгиев: 
                „Уважаеми г-н Председател 

                   Уважаеми общински съветници, 
                          Уважаеми гости, 

                             Уважаеми дами и господа! 
 С удоволствие и нескрита гордост Ви приветствам с „Добре дошли” на 

Тържественото заседание на Общински съвет „Тунджа” с което се отбелязва Празника на 
земята – 22 април и четвъртвековния юбилей на Община „Тунджа”. 

 Когато човек спомене думата „век”, мислите му се обръщат към миналото, но при 
споменаването на 25 години – сърцето тупти от младост, жизненост и дръзновение. 

 Ето това е Община „Тунджа” – с история, макар и кратка и с поглед напред в 
бъдещето. 

 Убеден съм, че добруването на нашата община е свързано със зрелостта, 
мъдростта и младостта на хората от Тунджанския край. 

Със сигурност имаме основание за самочувствие заради всичко окова, което свършихме 
през тези 25 години. 
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 Няма да правя анализ на цялата дейност на общината, но ще отбележа, че 
стореното досега е съобразено с потребностите на хората от селата и е насочено към 

подобряване качеството на живот във всичките наши 44 населени места.  
 Факт е нашето членство в Европейския съюз. Но там сме не по милост, а защото 

сме си го заработили, покрили сме норми и критерии. И това членство не е някаква 
абстракция. Стремим се при реализацията на нашите европейски проекти да има полза за 

гражданите на общината. Тази полза да бъде почувствана от възрастните хора, за които 
да има по-достойно съществуване, здравеопазване и доходи. Да я чувстват младите хора, 

за които трябва да има образование, работа и бъдеще тук в България, и частност в 
Община „Тунджа”. 

 При направената равносметка не мога да не отбележа ролята на бизнеса, който се 
развива на територията на общината. През годините взаимодействието между 

ръководството на общината и различните категории производители, предприемачи, 
ръководители в промишлеността са били винаги този патриотичен и отговорен бизнес с 

чийто усилия се обновяват улици, поддържат се общински сгради, развива се 
регионалната и национална култура. 

 И през следващите години целта на ръководството на общината, кметовете, 
кметските наместници и всички служители в общинската администрация ще бъде 

развитие на местната икономика, техническата инфраструктура, социалните дейности,  
услугите според потребностите на жителите на общината, спазвайки всички норми на 

националните приоритети и изискванията на Европейския съюз. 
Тази цел обаче, не бихме могли за изпълним без вас, уважаеми общински 

съветници. През годините успявахме да съхраним, запазим и обогатим ползотворните 
взаимоотношения и с вашите предшественици. 

В началото сме на новия 2011-2015 година мандат на Общинския съвет. Уверен 
съм, че добрия опит от общински съветници с богат административен опит ще бъде 

предаван успешно на тези общински съветници, които за първи път изпълняват 
функциите на местни законотворци. Вярвам, че екипността ще бъде водещ стимул в 

работата ви. 
Отправям думи на благодарност към всички, на които им предстои да получат 

награди по решение на Общинския съвет. Благодаря ви, уважаеми дами и господа за 
вашия дългогодишен труд в името на помощта, съдействието и подкрепата за хората на 

общината. 
Убеден съм, че днес в тази тържествена обстановка го има успехът, 

удовлетвореността от свършеното, оптимизма за това, че заедно – общински съветници, 
кметове, кметски наместници и специалисти в общинската администрация ще 

продължим да работим за утвърждаването и просперитета на Община „Тунджа”  
                    Честит празник!” 

 
След словото на Кмета на общината, Председателят на ОбС премина към 

връчване на наградите по Решение на ОбС: 
Председателят на Общински съвет „Тунджа”, г-н Карагьозов: 

„На свое заседание, проведено на  29.03.2012 г., Общински съвет „Тунджа” удостои 
със звания и награди граждани и общински служители с принос за развитието на община 

„Тунджа”: 
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           І: С  Решение № 98 от 29.03.2012 г.: 
● За изключителни заслуги към общината, региона и страната удостоява със 

званието „Почетен гражданин”  Костадин Димитров Георгиев – кмет на община 
„Тунджа” от 1987 до 1999 година. Наградата се присъжда посмъртно. 

/Кметът на община”Тунджа” връчва отличителен знак, диплом,  
карта на почетния гражданин и парична сума в размер на 500 лв. 

 на съпругата на наградения./ 

 
 
         ІІ. С Решение № 98 от 29.03.2012 г.: 

●  За постигнати високи резултати в областта на науката и за значителен принос за 
духовното развитие на община „Тунджа” присъжда, присъжда : 

   
- награда „Джон Атанасов” в областта на изкуството и културата - на Стефка 

Иванова Керемидчиева – зам. кмет на община „Тунджа – мандат 2003-2007 година за 
значителен принос за духовното развитие на община „Тунджа”;  

/Кметът на община”Тунджа” връчва пластика с пластинка 
 с името на притежателя, диплом и удостоверение./  

 
- награда „Джон Атанасов” в областта на образованието и науката на  Тоньо 

Стоянов Тонев –  от с. Роза – професор-доктор, агроном и научен работник 
/Кметът на община”Тунджа” връчва пластика с пластинка 

 с името на притежателя, диплом и удостоверение./  

 
 

 

             ІІІ. С Решение № 98 от 29.03.2012 г.: 
●  За изключителен принос при осъществяване на дейности на територията на 

община „Тунджа”, се присъжда „Награда за стопанска инициатива”, на: 
 

1. „Безмер енерджи”  ЕООД с управител Руи Хорхе Асис Кардозо  
/Наградата ще бъде връчена по-късно, поради липса на представител./ 

 
 

2.  Таня Георгиева Тодорова управител на „Пеликан Агро” ЕООД 
/Кметът на община”Тунджа” връчва пластика, диплом и удостоверение./  

 
3.  Стоян Стефанов Василев управител на „Дони М” ООД 

/Кметът на община”Тунджа” връчва пластика, диплом и удостоверение./ 

 
 

ІV.  С Решение № 98 от 29.03.2012 г.: 

 ●  За постижения в спорта на изявени спортисти, треньори и спортни клубове с 
отличия и принос в развитието на спорта в община „Тунджа”, присъжда  „Награда за 

постижения в спорта”, на: 
1. Спортен клуб – „Симекс” – с. Кабиле – за цялостен принос в развитието на 

конния спорт; 
/Кметът на община”Тунджа” връчва пластика, диплом и удостоверение./  
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2. Пепа Демирева Перчинска - треньор по борба в с. Кукорево; 
/Кметът на община”Тунджа” връчва пластика, диплом и удостоверение./  

 
3. Димитър Георгиев Колев – ръководител на ученически спортен клуб в с. 

Кукорево 
/Кметът на община”Тунджа” връчва пластика, диплом и удостоверение./  

 
 

V.  С Решение № 98 от 29.03.2012 г.: 
 ● За личен принос, родолюбиви начинания и за прояви на висока гражданска 

отговорност, се присъжда  „Награда за граждански принос”, на: 
1. Мария Петрова Николчовска – с. Тенево – историк-етнограф, председател на 

Клуб на пенсионера; 
/Кметът на община”Тунджа” връчва пластика, диплом и удостоверение./  

 
2. Георги Петров Георгиев – Председател на ОбС „Тунджа”, мандат 2003-2007 и 

2010-2011 година; 
/Кметът на община”Тунджа” връчва пластика, диплом и удостоверение./  

 
3. Кирилка Трифонова Михайлова – Директор на Д „АИО и ЧР” от 2000 до 2011 

година; 
/Кметът на община”Тунджа” връчва пластика, диплом и удостоверение./ 

 
4. Мария Стойкова Бейчева – Зам.кмет на Община „Тунджа” през периода 1999-

2003, общински съветник мандат 2003-2011 година. 
/Кметът на община”Тунджа” връчва пластика, диплом и удостоверение./  

 
5. Кирчо Георгиев Карагьозов – Председател на ОбС „Тунджа”; 

/Кметът на община”Тунджа” връчва пластика, диплом и удостоверение./  
 

 
 

VІ: С Решение № 98 от 29.03.2012 г.: 
●  За значителен принос за развитието и утвърждаването на общината, удостоява 

с Почетен знак „ Герб на община „Тунджа” – златен: 
   

1. Жеко  Великов Кацаров  - бивш кмет на с. Окоп –  на 90 години; 
/Кметът на община”Тунджа”  връчва плакет, диплом и удостоверение./  

 
2.  Авиобаза Безмер с командир полк. Димитър Данев; 

/Кметът на община”Тунджа”  връчва плакет, диплом и удостоверение./  
 

3.  Динка Иванова Кръстева  - бивш кмет на с. Чарган – на 70 години, първия 
кмет на селото след образуване на община „Тунджа”; 

/Кметът на община”Тунджа”  връчва плакет, диплом и удостоверение./  
 

4. Ечка Филчева Илиева  - първата жена кмет на село от с. Калчево, на 90 
години; 

/Кметът на община”Тунджа”  връчва плакет, диплом и удостоверение./  
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5. Ганка Йорданова Николова – първия директор на ЦДГ с. Роза, на 70 години; 

/Кметът на община”Тунджа”  връчва плакет, диплом и удостоверение./  
 

6. Сдружение „Младите за Безмер” с. Безмер; 
/Кметът на община”Тунджа”  връчва плакет, диплом и удостоверение./  

 
7. Сдружение „Младежта – европейското бъдеще на Веселиново”,  с. 

Веселиново; 
/Кметът на община”Тунджа”  връчва плакет, диплом и удостоверение./  

 
8. Младежки клуб „ Бъдеще за Дражево” с. Дражево; 

/Кметът на община”Тунджа”  връчва плакет, диплом и удостоверение./  
 

9. Цветанка Вълкова Алексиева – секретар на Местна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 

/Наградата ще бъде връчена по-късно, поради служебна ангажираност на наградената./ 
 

10. Елка Стоянова Гьорина – началник отдел „Човешки ресурси, 
Гражданска регистрация и административно обслужване” 

/Кметът на община”Тунджа”  връчва плакет, диплом и удостоверение./  
 

11. Пламен Иванов Панчев – гл. специалист „Строителство”. 
/Кметът на община”Тунджа”  връчва плакет, диплом и удостоверение./  

 
  

VІІ. С Решение № 98 от 29.03.2012 г.: 
● За значителен принос за развитието и утвърждаването на общината, удостоява с 

Почетен знак „Герб на община „Тунджа” - сребърен: 
      

1. Желязко Димитров Въртигоров – с. Веселиново – ръководител на кукерска 
група; 

/Кметът на община”Тунджа”  връчва  плакет, диплом и удостоверение./  
 

2. Неделчо Стефанов Стоянов – с. Чарган – ръководител на кукерска група; 
/Кметът на община”Тунджа”  връчва  плакет, диплом и удостоверение./ 

 
3. Стоянка Кръстева Желева – Председател на Клуб на пенсионера с. Коневец; 

/Кметът на община”Тунджа”  връчва  плакет, диплом и удостоверение./  
 

4. Йордан Николаев Колев – председател на Младежки съвет „Тунджа”; 
/Кметът на община”Тунджа”  връчва  плакет, диплом и удостоверение./ 

 
 

5. Катина Димитрова Янакиева – служител в община „Тунджа”; 
/Кметът на община”Тунджа”  връчва  плакет, диплом и удостоверение./  

 
6. Трифон Стоянов Господинов – инструктор, отговарящ за община „Тунджа” - 

общественик (посмъртно); 
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 /Кметът на община”Тунджа”  връчва  плакет, диплом и удостоверение./  
 

7. Кольо Славов Дичев – кмет с. Кукорево; 
/Кметът на община”Тунджа”  връчва  плакет, диплом и удостоверение./  

 
8. Младежки клуб „Кабиле” – с. Кабиле. 

/Кметът на община”Тунджа”  връчва  плакет, диплом и удостоверение./ 

 
 

След връчване на наградите, наградените лица изказаха своите благодарности за 

оценения труд и заслуги и пожелаха „На добър час” и в следващото четвъртвековие на 
община „Тунджа”. 

 
Председателят на Общински съвет „Тунджа”, г-н Карагьозов: 

„Уважаеми дами и господа,  
Уважаеми колеги, 

 
Като Председател на ОбС „Тунджа”, изказвам искрена благодарност към всички 

отличени с награди на общинския съвет физически и юридически лица. Благодаря за 
Вашият ентусиазъм, всеотдаен труд, и за приноса ви в утвърждаване на Община 

„Тунджа” сред водещите общини в България, създали за своите граждани по -
благоприятни условия за живот и работа. Доказателство за това е, че тази година 

община „Тунджа” отбелязва своя четвърт-вековен юбилей. Заслуга за това е и на 
всички вас – наградените, както и на всеки един родолюбив тунджанец. Още веднъж 

„Честито” и нека пребъде в идните години нашата община и нейните 44 населени 
места. 

 
Обявявам Тържествената сесия за закрита.” 

 
С това Тържественото заседание на Общински съвет „Тунджа” за награждаване на 

изявени граждани и организации с принос за развитието и утвърждаването на общината, 
приключи. 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

      НА ОбС „ТУНДЖА”: 
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/ 

                         
 

 
Протоколист:  

           /Недялка Енева/  
 

21.04.2012 г., 
гр. Ямбол 
 


