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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 12 

 
Днес, 07.06.2012 година, от 10:00 часа, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  и с 

Покана № 12/04.06.2012 г., се  проведе дванадесетото редовно заседание на ОбС 
„Тунджа” в заседателната зала на община „Тунджа”. При откриване на заседанието 
присъстваха 18 общински съветници, отсъстваха общински съветници Николинка 
Йорданова Пенкова, Стоян Александров Стоянов и Митка Петрова Иванова, по 
уважителни причини. На заседанието присъстваха още кметът на общината, г-н Георги 
Георгиев; зам.-кметовете г-н Станчо Ставрев, Пенчо Пенев 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 и даде думата за предложения за изменения и допълнения в него. 

Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа”: Като вносител, оттеглям от 
проекта за дневен ред точките под номера: 

- № 2, относно „Приемане на Правилник за дейността на Социално 
предприятие за обществено хранене – ДСП – с. Победа и Методика за определяне 
размера на таксата”, която ще внесем за разглеждане на следващото редовно заседание, 
поради причината, че в момента в Социалното предприятие за обществено хранене 
текат процедури по подбор и наемане на персонал; 

- № 5, относно „Предоставяне на финансови средства под формата на 
безлихвен заем от бюджета на общината за извършване на междинно плащане по проект 
„Подкрепа за достоен живот”, поради причината, че вчера получихме плащане от 
Управляващия орган по проекта. 

Кирчо Карагьозов – Председател на ОбС: В този случай подреждането на 
точките  става, като се изместят поредните номера и общия брой на точките в проекта за 
дневен ред остава 9. 

Други изказвания не се направиха. 
Целият дневен ред, заедно с направените промени, бе утвърден със 17 

гласа „За” /общински съветник Иван Божилов не присъства в залата/, прието бе заседанието да 
продължи по следния  

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Предоставяне на възмездно право на ползване върху пасища и мери – общинска 

собственост. 
2. Създаване на Звено за социални услуги в домашна среда и Тарифа за определяне на 

таксите за ползване на социални услуги в домашна среда. 
3. Кандидатстване на общината с проектно предложение с работно заглавие „Дъга на 

толерантността” – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в 
детските заведения и одобряване на Споразумение за сътрудничество между община 
„Тунджа” и детските градини от общината за подготовка и последваща реализация на 
проектното предложение. 
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4. Искане за актуализация на погасителен план по договор за кредит №77/25.02.2010 г. 
на община „Тунджа”. 

5. Сключване на споразумение между община „Тунджа” и „НОМИКОМ 2002” ООД, с. 
Овчи кладенец за разплащане на задължения. 

6. Промяна в процента на собственото участие и мостово финансиране във връзка с 
проектно предложение „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Ямбол”. 

7. Изменение на ОУП. 
8. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжения на Техническата 

инфраструктура. 
9.  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

Нели Славова – общински съветник: процедурно предложение: да се четат 
само проектите за решения. 

Направеното процедурно предложение бе подложено на гласуване и прието 
със 17 гласа „За”. 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно предоставяне на 

възмездно право на ползване върху пасища и мери – общинска собственост, материалът 
бе докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев, който 
направи следното допълнение: 

- В проекта за решение се добавя предоставяне на възмездно право на ползване 
върху пасища и мери – общинска собственост в землището на с. Каравелово на лицето 
Диан Димитров Иванов - ПИ 000138 с площ 16 дка и размер на годишна такса  - 32 лв. 

Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по 
точката за становище. 

Мариана Обретенова – член 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.  Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване, 
приложен към протокола. 
ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о от ЗСПЗЗ, 

 
Р Е Ш И : 

 
Предоставя за срок от 1 година 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: 
            ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО 

№ 
 

Име, презиме, фамилия ПИ № Площ/ 
дка 

Размер 
на 

год.такса 
/лв. 

1 Милена Стефанова – Димова 
 

ОБЩО: 

000181 
000318 

73.986 
366.295 
440.281 

147.97 
732.59 
880.56 
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           ДРЯНОВО 
 
№ 
 

 
Име, презиме, фамилия 

 
ПИ № 

 
Площ/ 

дка 

 
Размер 

на 
год.такса 

/лв. 

1 „Мулти Трейдинг” ЕООД 
 
 

ОБЩО: 

000197 
000594 

20.256 
59.040 

 
79.296 

40.51 
118.08 

 
158.59 

 
           КОЗАРЕВО 
 
№ 
 

 
Име, презиме, фамилия 

 
ПИ № 

 
Площ/ 

дка 

 
Размер 

на 
год.такса 

/лв. 

1 Марийка Стоянова Тенчева: 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩО: 

000064 
000068 
000133 
000130 
000104 
000179 
000178 

17.841 
145.614 
37.552 
68.835 
50.760 
12.173 
2.003 

 
334.778 

35.68 
291.23 
75.10 

137.67 
101.52 
24.37 
4.00 

 
669.55 

 
            МАЛОМИР 
 
№ 
 

 
Име, презиме, фамилия 

 
ПИ № 

 
Площ/ 

дка 

 
Размер 

на 
год.такса 

/лв. 

1 Христо Пехливанов 
 

 
 

ОБЩО: 

000141 
000146 
000149 

 

185.034 
36.981 
49.926 

 
271.941 

370.07 
73.96 
99.85 

 
543.88 

 
           ТЕНЕВО 

№ 
 

Име, презиме, фамилия ПИ № Площ/ 
дка 

Размер 
на 

год.такса 
/лв. 

1 „Мулти Трейдинг” ЕООД 
 
 

ОБЩО: 

000209 
000224 

293.810 
86.293 

 
380.103 

587.62 
172.59 

 
760.21 
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2 Банко Банков 
 
 
 
 
 
 

ОБЩО: 

Част от 
имот 362 
Част от 

имот 381 
Част от 

имот 383 

 
87.900 

 
95.000 

 
100.000 

 
282.900 

 
175.80 

 
190.00 

 
200.00 

 
565.80 

 
КАРАВЕЛОВО 

 
№ 
 

 
Име, презиме, фамилия 

 
ПИ № 

 
Площ/ 

дка 

 
Размер 

на 
год.такса 

/лв. 

1 Диан Димитров Иванов 
 

ОБЩО: 

000138 
 

16.000 
 
 

16.000 

32.00 
 
 

32.00 

 
Гласували: „За” – 11; „Против” – няма; „Въздържали се” –  6. 

/Общински съветник Иван Божилов не присъства в залата./ 
 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно разкриване на „Звено за 
услуги в домашна среда” и приемане на Методика за определяне размера на таксите, 
предоставяни в „Звено за услуги в домашна среда”, 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 
предложението 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.  
ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, в изпълнение на 
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2011 -2015 г./ и във връзка с 
отворена процедура за подбор на проектни предложения по Схема ВG051РО001-5.1.04 
„Помощ в дома", финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси", на основание чл. 21, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал.1 и чл. 18, ал. 1, т. 2 от 
Закона за социално подпомагане и чл. 36, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Схема 
ВG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома", финансирана по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси". 

2. Дава съгласие за разкриване на „Звено за услуги в домашна среда” към Отдел 
„Социални услуги", което стартира дейността си при одобрение на проектното 
предложение на Община „Тунджа" по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
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помощ ВG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома" по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2007-2013" и след осигурено финансиране на дейностите. 

 
3. Община „Тунджа" осигурява устойчивост на дейностите на Звеното, като се 

задължава да запази дейността, функцията, предназначението и собствеността на 
придобитото оборудване за срок не по- малък от 1 година при условие, че е изпълнена т. 
2. 

4. Приема проект на Методика за определяне размера на таксите, 
предоставяни от „Звено за услуги в домашна среда"- приложение № 1. 

 
Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветник Иван Божилов не присъства в залата./ 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно кандидатстване на община 

„Тунджа" с проектно предложение с наименование „Дъга на толерантността" - образователна 

интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община „Тунджа" 

по Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение, Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001-4.1.05 „Образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2007-2013" и одобряване на Споразумение за 

сътрудничество между Община „Тунджа" и детските градини от община „Тунджа" за 

подготовка и последваща реализация на проектното предложение по Схема за предоставяне 

за безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата 

и учениците от етническите малцинства" на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2007-2013”, 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 
предложението и подкрепя проекта за решение. 

Изказвания направиха: 
Нели Славова – общински съветник: Като човек, работещ в сферата на 

предучилищното образование, подкрепям направеното предложение от общинската 
администрация: това ще допринесе за образователната интеграция на децата от 
малцинствата; в споразумението за сътрудничество ясно са изписани дейностите, чрез 
които ще се подобри интериорът в групите на детските градини и ще допринесе за 
ясната мотивация и работа с родителите на децата от етническите малцинства. 
Призовавам колегите да подкрепят проекта за решение! 

Други изказвания не се направиха. 
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към 

процедура на гласуване.  
ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на основание чл. 59, 
чл. 60 и чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
съгласно Насоки за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, чрез открита процедура на конкурентен подбор на проекти без определен срок 
за кандидатстване по Приоритетна ос 4: „Подобряване на достъпа до образование и 
обучение", схема за безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства", бюджетна линия ВG051РО001-4.1.05, 
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", финансирана от Европейския 
социален фонд,  

Р Е Ш И : 
 

1. Одобрява кандидатстването на община „Тунджа" с проектно предложение с 
наименование „Дъга на толерантността" - образователна интеграция на децата от 
етническите малцинства в детските градини от община „Тунджа" по Приоритетна ос 4: 
„Подобряване на достъпа до образование и обучение", схема за безвъзмездна финансова 
помощ „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", 
бюджетна линия ВG051РО001-4.1.05, Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2007-2013", финансирана от Европейския социален фонд. 

 
2. Одобрява клаузите на предложения проект на Споразумение за сътрудничество 

между Община „Тунджа" и детските градини за подготовка и последваща реализация на 
проектното предложение по Приоритетна ос 4: „Подобряване на достъпа до 
образование и обучение", схема за безвъзмездна финансова помощ „Образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", бюджетна линия 
ВG051РО001-4.1.05, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013", 
финансирана от Европейския социален фонд. 

Възлага на кмета на община „Тунджа" да подпише Споразумението с партньорите 
по проекта. 

 
Гласували: „За” – 16; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветници Иван Божилов и Георги Ив. Георгиев не присъстват в залата./ 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно изменение  на 
Решение № 385/27.10.2009 г. за поемане на дългосрочен дълг от фонд „ФЛАГ” за 
изпълнение на проект ВG161РО001/1.1-01/2007/054 „Българското читалище - минало, 
настояще и бъдещe", изменено и допълнено с Решение № 768 от Протокол № 
52/29.06.2011 г. и Решение №20 от Протокол №3/09.12.2011 г., материалът бе докладван 
от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев. 

Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по 
точката за становище. 

Мариана Обретенова – член на ПК „УТ”: Комисията разгледа предложението и 
приема проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към 

процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване, 
приложен към протокола. 
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 13, чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг 
и чл. 46, ал. 1 от Наредбата за условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет и поемане на общински дълг,  
 

Р Е Ш И : 
 

Изменя   Решение № 385/27.10.2009 г. за поемане на дългосрочен дълг от фонд 
„ФЛАГ” за изпълнение на проект ВG161РО001/1.1-01/2007/054 „Българското 
читалище - минало, настояще и бъдеще", изменено и допълнено е Решение № 768 от 
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Протокол № 52/29.06.2011 г. и Решение №20 от Протокол №3/09.12.2011 г., както 
следва: 

§ 1. В т. 1 се правят следните изменения: 
 
Думите „Срок на погасяване - до 28 месеца” се заменят с думите „Срок на 

погасяване  -  до 34 месеца”.  
 

Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
/Общински съветник Иван Божилов не присъства в залата./ 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно сключване на споразумение 

между община „Тунджа” и „НОМИКОМ 2002” ООД, с. Овчи кладенец за разплащане 
на задължения, 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 разгледа предложението и 
приема проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към 

процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване, 
приложен към протокола. 
ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,  

Р Е Ш И : 
 

1.   Одобрява Споразумение между Община „Тунджа", гр. Ямбол и „НОМИКОМ 
2002" ООД, с. Овчи кладенец, Булстат-123638381, съгласно Приложение № 1, като дава 
съгласие част от дълга да бъде погасен с прехвърляне на Община „Тунджа" 
собствеността върху ПИ № 000767 с площ от 1,620 дка по КВС на землището на с. Овчи 
кладенец. 

2. Възлага на кмета на Община „Тунджа" да подпише споразумението за 
погасяване на задължения в размер на 50 901,84 лв. по изпълнителен лист от 17.03.2011 
год. по ЧГД №164/2011 год. по описа на РС - гр. Раднево. 

 
Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветник Иван Божилов не присъства в залата./ 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно кандидатстване с 

проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., 
материалът бе докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н 
Георгиев. Поради липсата на време за разглеждане на предложението от Постоянните 
комисии, същото бе докладвано подробно от вносителя; водеща комисия по точката не 
бе определена. 

Изказване направи: 
Георги Иванов Георгиев – общински съветник: Финансовото участие за всяка една 

от общините се определя съобразено с броя на жителите, предполагам? 
Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа”: Това е единият от критериите. 

Съгласно Анализът „Разходи – Ползи”, общата стойност на този първи етап е около 30 
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млн. лв. на изграждането на РСУО, в  която стойност са включени и средствата за 
рекултивация на съществуващите депа. За община „Тунджа” такова допълнително 
финансово утежнение няма, защото общината няма такова депо. В тази връзка, въпросът 
на г-н Георгиев е резонен – критериите за определяне на финансовото участие са два, 
като основният от тях е броят население и втория – средствата, необходими за 
рекултивация, по който община „Тунджа” няма как да се включи, защото няма какво да 
рекултивира. Съобразено с тези два критерия и процентното участие на общината, това 
са цифрите, които предлагаме като финансов ангажимент на общината. Те трябва да се 
осигурят в процеса на изграждането на РСУО – от собствения бюджет или безлихвен 
заем от ПУДООС, или смесена система на финансиране. 

Други изказвания не се направиха. 
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към 

процедура на гласуване.  
ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на основание чл.21, 

ал.1 и т. 23 от ЗМСМА,  
Р Е Ш И : 

 
1. Общински съвет „Тунджа” определя собственото финансово участие на 

Община „Тунджа" в размер на 78 192.45 лв. 
 
2. Общински съвет „Тунджа” определя финансовото участие на Община 

„Тунджа" за осигуряване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди 
средствата да бъдат възстановени от ОПОС, в размер на 247 444.45 лв. 

 
3. Отменя т. 2 и т. 4 на Решение №741 по т. 13 от Протокол №50 от 28.04.2011 г. 

 
Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветник Иван Божилов не присъства в залата./ 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно допускане на изменение 

на Общия устройствен план за ПИ №№ 023283 и 023285 по КВС на землище с. Тенево, 
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 разгледа предложението и 
приема проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към 

процедура на гласуване.  
ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията,  
 

Р Е Ш И : 
 

Допуска да се изработи проект за изменение на Общия устройствен план в 
следния обхват: 

-поземлен имот № 023283 по КВС на землище с. Тенево в местността "Гигова 
мера", с площ 46.001 дка . 
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- поземлен имот № 023285 по КВС на землище с. Тенево в местността "Гигова 
мера" с площ 53.000 дка. 

 
Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветник Иван Божилов не присъства в залата./ 
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно одобряване на проект за 

ПУП – парцеларен план за трасе на кабел - електропровод НН 1 кV с начало от БКТП 

„Примакомерс" в УПИ І-452, до Автосервиз в УПИ ІV-445, в местността „Манаф чаир", през 

поземлени имоти № 40484.32.344. № 40484.32.368, № 40484.32.369, № 40484.32.365, № 

40484.32.370 и път ІІІ - 5304, по КВС на землище с. Кукорево, община „Тунджа", гр. Ямбол, 
материалът бе докладван от представител на вносителя на предложението – зам.-кметът 
на общината, инж. Сивкова. 

Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по 
точката за становище. 

Мариана Обретенова – член на ПК „УТ”: Комисията разгледа предложението и 
приема проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към 

процедура на гласуване.  
ПО ТОЧКА ОСМА 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,  
 

Р Е Ш И : 
 

Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на 
кабел - електропровод НН 1кV с начало от БКТП „Примакомерс” в УПИ І-452, до 
Автосервиз в УПИ IV-445, в местността „Манаф чаир”, през поземлени имоти № 
40484.32.344, № 40484.32.368, № 40484.32.369, № 40484.32.365, № 40484.32.370 и път III - 
5304, по КВС на землище с. Кукорево, община „Тунджа”, гр. Ямбол. 

 
Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветник Иван Божилов не присъства в залата./ 
 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА относно „Изказвания, питания, становища и 
предложения на граждани”, изказвания не се направиха. 

Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов закри дванадесетото редовно 
заседание на ОбС „Тунджа” – Ямбол, поради изчерпване на дневния ред. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

      НА ОбС „ТУНДЖА”: 
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/ 

                         
Протоколист:  

           /Иванка Георгиева/  
07.06.2012 г., 
гр. Ямбол 


