Общински съвет „Тунджа” - Ямбол

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1
тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net
П Р О Т О К О Л
№ 13
Днес, 26.06.2012 година, от 10:00 часа, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и с
Покана № 13/19.06.2012 г., се проведе тринадесетото редовно заседание на ОбС
„Тунджа” в заседателната зала на община „Тунджа”. При откриване на заседанието
присъстваха 19 общински съветници, отсъстваха общински съветници Николинка
Йорданова Пенкова и Георги П. Георгиев, по уважителни причини. На заседанието
присъстваха още кметът на общината, г-н Георги Георгиев; зам. – кметовете: г-н Станчо
Ставрев, Пенчо Пенев, Ели Василева, инж. Мариета Сивкова; секретарят Андон Кръстев;
кметове, кметски наместници, гости и журналисти.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов премина към обсъждане на проекта
за дневен ред, като обяви постъпилите предложения от кмета на общината за
допълнение в проекта за дневен ред:
- Даване съгласие на НЧ „Светлина - 1929”, с. Роза, да кандидатства с проектно
предложение „Читалището - съвременен културен център” по мярка 321 „Основни
услуги на населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно
развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
- Даване съгласие на НЧ „Отец Паисий - 1926”, с. Завой, да кандидатства с проектно
предложение „Модерна библиотека” по мярка 321 „Основни услуги на населението и
икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа”
2011 – 2015 г.
- Даване съгласие на НЧ „Развитие - 1905”, с. Генерал Тошево, да кандидатства с
проектно предложение „Библиотечно - информационен център” по мярка 321
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за
местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
- Кандидатстване на ФК „Хаджи Димитър”, с. Хаджидимитрово, с проектно
предложение по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските
райони” от Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
- Даване съгласие на НЧ „ П. Хилендарски - 1928”, с. Миладиновци, да кандидатства
с проектно предложение „Читалището - Място за всеки” по мярка 321 „Основни услуги
на населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие
към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
- Даване съгласие на НЧ „Христо Ботев - 1929”, с. Окоп, да кандидатства с проектно
предложение „Читалището - Център за младежки дейности” по мярка 321 „Основни
услуги на населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно
развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
- Даване съгласие на НЧ „Й. АНДОНОВ - 1927”, с. Веселиново, да кандидатства с
проектно предложение „Читалището - строено от дедите ни, завещано от бащите ни - да
ни събере отново” по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в
селските райони” от Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
Постъпилите допълнителни материали да влязат в дневния ред под номера
съответно от 22 до 28, като т. 22 и 23 от проекта за дневен ред станат № 29 и 30.
Изказвания направиха:
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Г-жа Мариана Обретенова - общински съветник: Има приет Правилник на ОбС, в
който са упоменати сроковете за внасяне на материали за разглеждане от ОбС. Искам да
апелирам към администрацията и кметовете на населените места да внасят материалите в
срок - в петък заседавахме три комисии и нямахме възможност да разгледаме последните
точки на новопостъпилите материали. Имам едно предложение за включване в дневния
ред на още една точка – избор на комисия от общински съветници, които да разглеждат
точките, свързани с МИГ „Тунджа”.
Г-н Кирчо Карагьозов – председател на ОбС: Благодаря, направете го в писмен
вид и на следващата сесия, ако приеме ОбС, ще го подложим на гласуване.
Г-н Георги Георгиев – Кмет на община „Тунджа”: Аз разбирам затруднението,
относно ненавременното внасяне на материалите. Моето огромно желание е да има един
строен ред и нещата да вървят максимално гладко, всеки един от вас да е запознат
коректно с материалите. Ние, като администрация, полагаме усилия това да се случва и
ако има извънредни обстоятелства, които никой не може да предвиди само тогава да се
внасят извънредни материали. Що се касае до конкретния случай, виждате, че повече от
половината точки са свързани с изтичащите срокове във връзка с кандидатстване на една
от мерките по реализация на Местната стратегия за развитие и работата на МИГ
„Тунджа”. Вносители на тези точки обаче са НПО, каквито са нашите читалища.
Уверявам ви, че още в деня, в който са внесени техните искания сме подготвили и
материал. Забавянето не е на администрацията. А доколко е необходимо създаването на
такава комисия, това е изцяло от вашата компетенция.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
Постъпилите от кмета на общината предложения за допълнение в проекта на
дневен ред бяха гласувани с 14 гласа „ЗА” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: проектът за
дневен ред се допълва.
Целият дневен ред, заедно с направените промени, бе утвърден с 19 гласа
„ЗА”, прието бе заседанието да продължи по следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2012 г.
2. Продажба на общински недвижими имоти .
3. Предварително съгласие за промяна на предназначението и предварително
съгласие за учредяване на право на строеж на пасище, мера, общинска
собственост.
4. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост.
5. Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти.
6. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти общинска
собственост на СНЦ.
7. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - общинска
собственост и даване предварително съгласие за учредяване на право на строеж.
8. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - общинска
собственост .
9. Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ.
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10. Пълно прекратяване на предоставеното право на възмездно право на ползване
върху пасища и мери и предоставяне на възмездно право на ползване върху
пасища и мери - общинска собственост.
11. Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината по
извънбюджетната сметка на общината за проект „НОВ ИЗБОР - РАЗВИТИЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ”.
12. Приемане на Правилник за дейността на общинско социално предприятие за
обществено хранене „Домашен социален патронаж”, с.Победа.
13. Разширяване на териториалния обхват на „Домашен социален патронаж”,
с.Болярско.
14. Даване на съгласие НЧ „Зора - 1928”, с.Ханово, да кандидатства с проектно
предложение „Читалището - съвременен културно - информационен център” по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони ”от
Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
15. Даване на съгласие НЧ „Изгрев - 1928”, с.Меден кладенец, да кандидатства с
проектно предложение „Читалищната библиотека - традиции с ново бъдеще” по
мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
16. Даване на съгласие НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1928”, с.Савино, да кандидатства с
проектно предложение „Създаване на център за приобщаване на всички слоеве на
населението за предоставяне на възможност за общуване с изкуство и култура” по
мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
17. Даване на съгласие НЧ „Зора - 1928”, с.Межда, да кандидатства с проектно
предложение „Създаване на център за приобщаване на всички слоеве на
населението за предоставяне на възможност за общуване с изкуство и култура” по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
18. Даване съгласие Сдружение „Геран”, с.Савино, да кандидатства с проектно
предложение „Изграждане на монолитна сграда за Дневен център18+” по мярка
321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
19. Даване съгласие Сдружение „Завой на Тунджа”, с.Завой, да кандидатства с
проектно предложение „Подвижно кино из територията на Тунджа” по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
20. Даване съгласие за придобиване на държавни имоти.
21. Даване съгласие за определяне на трасета за линейни обекти.
22. Даване съгласие на НЧ „Светлина - 1929”, с.Роза, да кандидатства с проектно
предложение „Читалището - съвременен културен център” по мярка 321
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от
Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
23. Даване съгласие на НЧ „Отец Паисий - 1926”, с.Завой, да кандидатства с
проектно предложение „Модерна библиотека” по мярка 321 „Основни услуги на
населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие
към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
24. Даване съгласие на НЧ „Развитие - 1905”, с.Генерал Тошево, да кандидатства с
проектно предложение „Библиотечно - информационен център” по мярка 321
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„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от
Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
25. Кандидатстване на ФК „Хаджи Димитър”, с.Хаджидимитрово, с проектно
предложение по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в
селските райони” от Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 2015г.
26. Даване съгласие на съгласие на НЧ „П.Хилендарски - 1928”, с.Миладиновци, да
кандидатства с проектно предложение „Читалището - място за всеки” по мярка
321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от
Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
27. Даване съгласие на съгласие на НЧ „Христо Ботев - 1929”, с.Окоп, да
кандидатства с проектно предложение „Читалището - център за младежки
дейности” по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в
селските райони” от Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 2015г.
28. Даване съгласие на съгласие на НЧ „Й. АНДОНОВ - 1927”, с.Веселиново, да
кандидатства с проектно предложение „Читалището - строено от дедите ни,
завещано от бащите ни - да ни събере отново” по мярка 321 „Основни услуги на
населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие
към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.
29. Приемане на решение за еднократно парично подпомагане.
30. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Г-жа Нели Славова – общински съветник: процедурно предложение: да се четат
само проектите за решения.
Направеното процедурно предложение бе подложено на гласуване и прието
със 19 гласа „За”.
ПО ПЪРВА 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
Георги Георгиев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г- н Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Постоянната комисия, с четири на
един гласа, подкрепя проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо 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 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС,
РЕШИ:
Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2012 год., както следва:
В РАЗДЕЛ III. ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА,
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ И ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
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В т. 1. „Имоти за отдаване под наем” се добавя:
а/ помещения, дворни места и др.
№ по Населено
Вид на имота
Кв.
ред място
Землище

УПИ/
пи
идентификатор

Площ
/кв.м/

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

XIV
XVII
XVIII
XIX
40484.32.46
40484.32.77
40484.32.128
40484.32.131
40484.32.170
40484.32.182
40484.32.192
40484.32.201
40484.32.217
40484.32.305
XX
I

1165
700
750
720
489
523
823
514
428
483
606
564
538
422
10
1675

Челник
Челник
Челник
Челник
Кукорево
Кукорево
Кукорево
Кукорево
Кукорево
Кукорево
Кукорево
Кукорево
Кукорево
Кукорево
Ханово
Меден
кладенец

Дворно място
Дворно място
Дворно място
Дворно място
Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ
Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ
Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ
Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ
Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ
Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ
Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ
Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ
Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ
Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ
МС - автоспирка
Дворно място

14
14
14
14

32
30

б/ Имоти за отдаване под аренда:
№ по Населено
Вид на имота
ред
място

ПИ№

Площ
/дка/

Срок
/години/

1.
2.
3.

000047
000048
000037

20,000
20,000
38,000

30
30
30

по
ред

Златари
Изоставени лозя
Златари
Изоставени лозя
Златари
Изоставени лозя
В т.2.”Имоти за продажба” се добавя:
Населено
Вид на имота
място

Кв./ Масив УПИ/ПИ

ЗП
УПИ/ПИ
/кв.м./

129.
130.
131.

Веселиново
Ханово
Асеново

10
002
000

585
3109
55565

Дворно място
Нива
Временно неизп. нива

Х70
360
022

Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” – 6.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно продажба на общински
недвижими имоти, материалът бе докладван от вносителя на предложението – кметът на
общината, г-н Георги Георгиев.
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Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-н Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Постоянната комисия, с четири на
един гласа, подкрепя проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред направиха:
Г-н Георги Иванов Георгиев - общински съветник: В информационната част не
пише, че кметовете са дали становище, но съм сигурен, че са дали своята положителна
санкция по отношение на тези имоти.
Кметовете на населените места Асеново и Ханово изразиха становище, че за
продажбата на тези пустеещи земи е поискано и дадено тяхното съгласие.
Кметът на общината, г-н Георги Георгиев: Искам изрично да кажа, че никъде в
Закона няма такова изискване - да се представя мотивирано съгласие или несъгласие в
писмен или устен вид на кмета или кметския наместник. Това, че ние сме го утвърдили в
нашата практика като едно разширение на демократизма и публичността не е лошо, но
нека всички да знаем това.
Г-н Георги Иванов Георгиев - общински съветник: Съгласен съм, че няма такова
изискване, но ние вече трети мандат сме го утвърдили в нашата практика и няма нищо
лошо в това да искаме становището на кметовете.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо 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. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 18, ал. 1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост,
РЕШИ:
Да се извърши продажба чрез публичен търг на следните общински недвижими
имоти:
- 585/760 ид. части от незастроено дворно място, цялото с площ от 760 кв.м, за което е
отредено УПИ X 70, за жилищно строителство, в кв.10 по плана на с. ВЕСЕЛИНОВО,
при граници на имота: север – УПИ - ХVІ 67; изток - УПИ XXII 70; юг - улица и запад УПИ XIII 69, с начална тръжна цена 3600,00 лв., депозит 360,00 лв. и такса за участие
30лв.
- земеделска земя, временно неизползвана нива, представляваща ПИ № 000022 с площ от
55,565 дка, ІV /четвърта/ категория по КВС на землището на с. АСЕНОВО, при
граници на имота: ПИ № 000023 и 000024 с начална тръжна цена 33000,00 лв., без ДДС,
депозит 3300,00 лв. и такса за участие 30,00 лв.
- земеделска земя, нива, представляваща ПИ № 002360 с площ от 3,109 дка, ІІІ /трета/
категория в м. „До село”, по КВС на землището на с.ХАНОВО, при граници на имота:
ПИ №000085, 000105, 002359 и 000108 с начална тръжна цена 1800,00 лв., без ДДС,
депозит 180,00 лв. и такса за участие 30,00лв.
Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” – 6.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно предварително съгласие за
промяна на предназначението и предварително съгласие за учредяване на право на
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строеж на пасище, мера - общинска собственост, материалът бе докладван от вносителя
на предложението – кметът на общината, г-н Георги Георгиев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-н Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Постоянната комисия, с четири на
един гласа, подкрепя проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо 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 от ЗМСМА и чл.25, ал. 5 от ЗСПЗЗ,
РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие на ООД „ПОПАРТ – НАН”, гр. Бургас, ЕИК 200493552, за промяна на предназначението на имот - общинска собственост,
представляващ ПИ № 000333, с площ от 23, 285 дка, VII /седма/ категория в м. „Терзи
бара” по КВС на землището на с. ГОЛЯМ МАНАСТИР, при граници на имота: ПИ №
000215, 000207, 000026, 025001 и 000362.
2. Дава предварително съгласие на ООД „ПОПАРТ – НАН”, гр. Бургас, за
учредяване на право на строеж, в съответствие с влязъл в сила ПУП за имота.
3. Определя срок за валидност на предварителното съгласие - до 30.12.2013 г.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
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 Георги Георгиев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-н Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Постоянната комисия, с четири на
един гласа, подкрепя проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо 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 част от имот - публична общинска собственост на територията на Община
„Тунджа”, за срок от 10/десет/ години, както следва:
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№ Населено
място

Описание на имота Местонахож Площ
по АОС
дение
/кв.м/

Вид дейност НТЦ
лв./мес
без
ДДС

Депо
зит
/лева/

1.

помещение на
общинска сградаавтоспирка

Бръснаро - 8,00
фризьорски
услуги

16,00

Ханово

Кв.32,
УПИХХП

10

Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” – 6.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно прекратяване на
съсобственост върху недвижими имоти, материалът бе докладван от вносителя на
предложението – кметът на общината, г-н Георги Георгиев, който се извини за
допусната грешка в мотивационната част: искането с Вх. № 94-00-1537/04.06.2012 г. е от
наследниците на Моньо Георгиев Монев – Янко Монев Монев и Иванчо Монев
Георгиев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-н Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Постоянната комисия подкрепя
проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо 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. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1, т.
1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
- общинска собственост,
РЕШИ:
1. Да се извърши делба между Община „Тунджа”, гр. Ямбол и Янко Монев Монев
и Иванчо Монев Георгиев - и двамата от с. Окоп, на съсобствен недвижим имот,
представляващ УПИ VI 327 в кв. 34 по плана на с. ОКОП, целият с обща площ от 1290
кв. м, при граници на имота: север - УПИ IV 315 и УПИ V 316; изток - улица; юг - УПИ
VII 327 и УПИ IX 327 и запад - УПИ XII 326, при която Янко Монев Монев и Иванчо
Монев Георгиев получават в дял описания имот, като заплатят на общината общинската
част, съставляваща 23/1 230 ид. част от описания имот, сумата от 92,00/деветдесет и два/
лева, без ДДС.
2. Да се извърши делба между Община „Тунджа”, гр. Ямбол и Живка Добрева
Илиева и Илия Тончев Илиев - и двамата от с. Хаджидимитрово, на съсобствен
недвижим имот, представляващ УПИ III 169, в кв. 31 по плана на С.
ХАДЖИДИМИТРОВО, целият с обща площ от 1340 кв.м, при граници на имота: север
- улица; изток - улица; юг - УПИ IV 169 и запад - УПИ II 168, при която Живка Добрева
Илиева и Илия Тончев Илиев, получават в дял описания имот, като заплатят на
общината общинската част, съставляваща 210/1 340 ид. част от описания имот, сумата от
840,00/осемстотин и четиридесет/ лева, без ДДС.
З. Да се извърши делба между Община „Тунджа”, гр. Ямбол и Живка Добрева
Илиева и Илия Тончев Илиев и двамата от с. Хаджидимитрово, на съсобствен недвижим
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имот, представляващ УПИ IV 169, в кв. 31 по плана на С. ХАДЖИДИМИТРОВО,
целият с обща площ от 1500 кв. м, при граници на имота: север - УПИ III 169; изток улица; юг - УПИ I 170 и УПИ VI 170 и запад - УПИ ІІ 168, при която Живка Добрева
Илиева, получава в дял описания имот, като заплатят на общината общинската част,
съставляваща 120/1 500 ид. част от описания имот, сумата от 480/четиристотин и
осемдесет/ лева, без ДДС.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Атанас Христов не присъства в залата./
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно учредяване безвъзмездно
право на ползване върху недвижими имоти общинска собственост, материалът бе
докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георги Георгиев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-н Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Постоянната комисия подкрепя
проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост 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 СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ КЛУБ „СЪНРАЙС”, с. Козарево, с ЕИК по Булстат 176225495, върху следния общински недвижим имот:
- масивна сграда - старо кметство, застроена на площ от 17.5 кв. м, находяща се в
ПИ № 27, УПИ VII, в кв. 10 по плана на с. Козарево, обл. Ямбол, при граници на имота:
север - парц. III; изток - СОНС; юг - улица и запад - помпена станция.
2. Да се предостави за срок от 10 /десет/ години безвъзмездно право на ползване
на СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ КЛУБ – ЧЕЛНИК”, с. Челник , с ЕИК по Булстат 176269495, върху следния общински недвижим имот:
- масивна сграда - бивша ЦДГ, застроена на площ от 120 кв. м., находяща се в
УПИ II - 289, кв. 38, по плана на с. Челник, обл. Ямбол, при граници на имота: север площад; изток - ПИ № 288; юг - дере и запад - УПИ I.
3. Да се предостави за срок от 10 /десет/ години безвъзмездно право на ползване
на
СДРУЖЕНИЕ
„МЛАДЕЖТА
ЕВРОПЕЙСКОТО
БЪДЕЩЕ
НА
ВЕСЕЛИНОВО”, с. Веселиново, с ЕИК по Булстат - 128621099, върху следния
общински недвижим имот:
- масивна сграда - здравна служба, застроена на площ от 118 кв. м, находяща се в
ПИ №75, УПИ XI, кв. 12 по плана на с. Веселиново. обл. Ямбол при граници на имота:
север - УПИ ХП - 74, юг - УПИ Х - 76 и запад - улица.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно учредяване безвъзмездно
право на ползване върху недвижим имот - общинска собственост и даване
предварително съгласие за учредяване на право на строеж, материалът бе докладван от
вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георги Георгиев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-н Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Постоянната комисия 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, 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 безвъзмездно право на ползване на СДРУЖЕНИЕ
„ФУТБОЛЕН КЛУБ „СПАРТАК – ТЪРНАВА”, с. Търнава, с ЕИК по Булстат 175765937 за срок от 10 /десет/ години, върху следния недвижим имот - общинска
собственост:
- Стадион, съставляващ ПИ № 000076 по КВС на землището на с. Търнава, обл. Ямбол,
с площ от 13 550 кв.м, при граници на имота: север - населено място; запад - ведомствен
път; юг - пасище с храсти.
2. Дава предварително съгласие на СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ
„СПАРТАК – ТЪРНАВА”, с. Търнава, за учредяване право на строеж в съответствие с
влязъл в сила Подробен устройствен план на имота.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно учредяване безвъзмездно
право на ползване върху недвижим имот - общинска собственост, материалът бе
докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георги Георгиев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-н Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Постоянната комисия подкрепя
проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ОСМА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 24,
ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост,
РЕШИ:
Учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Напредък –
1930”, с. Кабиле, върху част от сграда на закрито ОУ „Христо Смирненски”, с. Кабиле Протокол № 13/26.06.2012 г.
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целия втори етаж със застроена площ от 337.5 кв.м от сградата, находяща се в УПИ ХІ 143, кв.19 по плана на с. Кабиле, обл. Ямбол, за срок от 7 години.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно отдаване под аренда на
земеделска земя от ОПФ, материалът бе докладван от зам. кмета на общината г-н Пенчо
Пенев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-н Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Постоянната комисията подкрепя
проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 53 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,
РЕШИ:
Да се проведе търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за предоставяне
под аренда на земеделска земя, общинска собственост за срок от 30 години за създаване
на трайни насаждения, находяща се в землището на с. Златари, Община „Тунджа”, обл.
Ямбол, за имоти, както следва:
Землище НТП
ПИ№
Площ
Катего- НТЦ
Депозит
рия
лв./год. /лв./
1. Златари
Изоставени лозя
000047
20,000
VII
400,00
100,00
2. Златари
Изоставени лозя
000048
20,000
VII
400,00
100,00
3. Златари
Изоставени лозя
000037
38,478
VII
770,00
150,00
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно пълно прекратяване на
предоставеното право на възмездно ползване върху пасища и мери – общинска
собственост и предоставяне на възмездно право на ползване върху пасища и мери общинска собственост, материалът бе докладван от зам.кмета г-н Пенчо Пенев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-н Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Постоянната комисията подкрепя
проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
Протокол № 13/26.06.2012 г.
Стр. 11 от 29

Общински съвет „Тунджа” - Ямбол

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37о от ЗСПЗЗ,
РЕШИ:
1. Прекратява предоставеното право на възмездно ползване на пасища и мери
общинска собственост на:
- „Сън Пауър” ЕООД, с управител Красимир Руменов Тонев, на имот №177, с площ
69.508 дка, имот №239, с площ 359.582 дка, имот №249, с площ 38.606 дка и имот №
252, с площ 64.267 дка, находящи се в землището на с. Маломир, предоставени му с
Решение №109/Протокол №8/29.03.2012 г. на ОбС „Тунджа”.
2. 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:

МАЛОМИР
№

Име, презиме, фамилия

ПИ№

1

„Мулти Трейдинг" ЕООД

000177
000239
000249
000252

Площ/ дка Размер
на
год.такса
/лв.
69.508
139.02
359.582
719.16
38.606
77.21
64.267
128.53
531.963
1063.93

МЕЖДА
№

1

Име, презиме, фамилия

Димчо Колев Димошков

ПИ№

000136
000062
000009
000172
000006
000103

ОБЩО:

Площ/

Размер

дка
42.367
25.945
43.160
12.405
14.255
4.596

на
год.такса
/лв.
84.73
51.89
86.32
24.81
28.51
9.192

142.728

285.456

ОКОП
№

Име, презиме, фамилия

ПИ№

1

Нина Иванова Пенева

035005
034012

ОБЩО:

Площ/ дка Размер
на
год.такса
/лв.
107.942
215.88
147.298
294.60
255.24

510.48
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СТАРА РЕКА
№

Име, презиме, фамилия

ПИ№

Плот/ дка Размер
на
год.такса
/лв..

1

ЕТ „НЕЙКОВО - Кристина Колева"

012002

4.100

8.20

4.100

8.20

ОБЩО:

ЧАРГАН
№

Име, презиме, фамилия

ПИ№

Площ/ дка Размер
на
год.такса
/лв..

1

Нина Иванова Пенева:
ОБЩО:

010057

29.852
29.852

59.70
59.70

Кметът на Община „Тунджа” да сключи договори с лицата, получили пасища и
мери по този ред.
Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” – 6.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно предоставяне
на финансови средства от бюджета на общината по извънбюджетната сметка на
общината за проект „НОВ ИЗБОР - РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ”, материалът бе
докладван от зам.- кмета на общината Пенчо Пенев. Той допълни също и така, че от
01.07.2012 г. възнагражденията на хората, който работят по проекта от 280 лв. ще
нараснат на 380 лв. на човек, което е предвидено в проекта за решение.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-н Йовчо Митев – член на ПК „БФ”: Постоянната комисията подкрепя проекта
за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,
РЕШИ:
1. Дава съгласие за предоставяне на финансови средства в размер до 80 000 лв. под
формата на безлихвен заем от бюджетната сметка на общината за финансиране на
разходи, по извънбюджетната сметка на проект „НОВ ИЗБОР - РАЗВИТИЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ”, по договори с Агенция по заетостта № ЕSF–1103–02–10D0027/16.01.2012 г., № ЕSF–1103–02–10-D0026/16.01.2012 г., № ЕSF–1103–02–10D0034/11.06.2012 г. и № ЕSF–1103–02–10-D0035/11.06.2012 г.
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2. 3адължава кмета на общината да отрази предоставения безлихвен заем по
приходната и разходната част на извънбюджетните сметки, съобразно единната
бюджетна класификация.
3. Средствата по извършените текущи разходи по т.1 да бъдат възстановени по
бюджетната сметка на общината, от получените, с междинни и окончателното плащане
средства за финансиране на проектите.
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на
Правилник за дейността на Общинско предприятие за обществено хранене „Домашен
социален патронаж”, с. Победа, материалът бе докладван от зам. – кмета на общината гн Станчо Ставрев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-жа Нели Славова - председател ПК „СПОЗКСМДВ”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 52, ал. З и ал. 4 от Закона за общинската собственост и б. „Г”
„Документи, регламентиращи дейността по функциониране на социалното
предприятие” от Ръководство за бенефициенти на договори по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ ВG 051РO001 - 5. 1. 02. „Нови възможности”,
финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”,
РЕШИ:
Приема Правилник за дейността на Общинско предприятие за обществено
хранене „Домашен социален патронаж” - с. Победа, община „Тунджа”.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Мариана Обретенова не присъства в залата./
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно разширяване на
териториалния обхват на Домашен социален патронаж, с. Болярско, материалът бе
докладван от зам. – кмета на общината г-н Станчо Ставрев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-жа Нели Славова - председател ПК „СПОЗКСМДВ”: комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане,
чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на социални услуги в
Община „Тунджа”,
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РЕШИ:
Дава съгласие за включване на с. Златари в териториалния обхват на „Домашен
социален патронаж" – с. Болярско, считано от 01. 07. 2012 год.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Мариана Обретенова не присъства в залата./
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване на
съгласие НЧ „Зора - 1928”, с. Ханово, да кандидатства с проектно предложение
„Читалището - съвременен културно - информационен център” по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно
развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г., материалът бе докладван от зам. – кмета на
общината, г-н Пенчо Пенев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”за
становище.
Г-н Георги Чалъков - председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за народните
читалища,
РЕШИ:
Дейностите по Проектното предложение „Читалището - съвременен културно информационен център” на НЧ „Зора – 1928”, с. Ханово, отговарят на Общинския план
за развитие на община „Тунджа” по:
Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 3: Съхраняване и популяризиране на културно - историческото наследство и
оптимизиране на условията за реализиране на културните потребности на населението.
Мярка 2: Оптимизиране на условията за реализиране културните потребности на
населението.
Дейност 4: Обогатяване функциите на читалищата в съответствие с новите
потребности на времето.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Иван Йоргов не присъства в залата./
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване на
съгласие НЧ „Изгрев - 1928”, с. Меден кладенец, да кандидатства с проектно
предложение „Създаване на център за приобщаване на всички слоеве на населението за
предоставяне на възможност за общуване с изкуство и култура” по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно
развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г., материалът бе докладван от зам.- кмета на
общината, г-н Пенчо Пенев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”за
становище.
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Г-н Георги Чалъков - председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за народните
читалища,
РЕШИ:
Дейностите по Проектното предложение „Създаване на център за приобщаване
на всички слоеве на населението за предоставяне на възможност за общуване с изкуство
и култура” на НЧ „Изгрев – 1928”, с. Меден кладенец, отговарят на Общинския план за
развитие на община „Тунджа” по:
Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 3: Съхраняване и популяризиране на културно - историческото наследство и
оптимизиране на условията за реализиране на културните потребности на населението.
Мярка 2: Оптимизиране на условията за реализиране културните потребности на
населението.
Дейност 4: Обогатяване функциите на читалищата в съответствие с новите
потребности на времето.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Иван Йоргов не присъства в залата./
ПО ШЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване на
съгласие НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1928”, с. Савино, да кандидатства с проектно
предложение „Читалищната библиотека - традиции с ново бъдеще” по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за
местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г., материалът бе докладван от зам.кмета на общината, г-н Пенчо Пенев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”за
становище.
Г-н Георги Чалъков - председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за народните
читалища,
РЕШИ:
Дейностите по Проектното предложение „Читалищната библиотека - традиции с
ново бъдеще” на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1928”, с. Савино, отговарят на Общинския план
за развитие на община „Тунджа” по:
Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
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Цел 3: Съхраняване и популяризиране на културно - историческото наследство и
оптимизиране на условията за реализиране на културните потребности на населението.
Мярка 2: Оптимизиране на условията за реализиране културните потребности на
населението.
Дейност 2: Обогатяване и обновяване на библиотечния фонд на библиотеките
към читалищата и училищата в общината.
Дейност 3: Оборудване на библиотеките със съвременни технически средства и
софтуер.
Дейност 4: Обогатяване функциите на читалищата в съответствие с новите
потребности на времето.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Иван Йоргов не присъства в залата./
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване на
съгласие НЧ „Зора - 1928”, с. Межда, да кандидатства с проектно предложение
„Създаване на център за приобщаване на всички слоеве на населението за предоставяне
на възможност за общуване с изкуство и култура” по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони ” от Стратегията за местно развитие към
МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г., материалът бе докладван от зам.- кмета на общината, г-н
Пенчо Пенев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”за
становище.
Г-н Георги Чалъков - председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания направиха:
Г-н Георги Иванов Георгиев - общински съветник: Въпросът ми е към г-н
Ставрев: читалищата, които спечелиха предходните проекти – „Българското читалище –
минало, настояще и бъдеще” приоритетно ли кандидатстват и с проекти по МИГ
„Тунджа”?
Г-н Станчо Ставрев – зам. – кмет на общината: Общината няма как да се намеси в
кандидатстването на читалищата. Те кандидатстват като самостоятелни юридически
субекти. Всички читалища и НПО, които са потърсили от местната инициативна група
или от общината методическа помощ, са я получили. Освен общината и експертите в
местната инициативна група, също експертна методическа помощ при подготовка на
проекти на читалища и НПО оказа и Регионално - експертен констативен център.
Общината не е ограничавала и приоритизирала нито читалища, нито НПО.Осигурен е
равен достъп на всички за консултации и кандидатстване.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, т.6 от Закона за народните
читалища,
РЕШИ:
Дейностите по Проектното предложение „Създаване на център за приобщаване
на всички слоеве на населението за предоставяне на възможност за общуване с изкуство
и култура” на НЧ „Зора – 1928”, с. Межда, отговарят на Общинския план за развитие на
община „Тунджа” по:
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Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 3: Съхраняване и популяризиране на културно - историческото наследство и
оптимизиране на условията за реализиране на културните потребности на населението.
Мярка 2: Оптимизиране на условията за реализиране културните потребности на
населението.
Дейност 4: Обогатяване функциите на читалищата в съответствие с новите
потребности на времето.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Иван Йоргов не присъства в залата./
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване
съгласие Сдружение „Геран”, с. Савино, да кандидатства с проектно предложение
„Изграждане на монолитна сграда за Дневен център 18+” по мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие към
МИГ „Тунджа” 2011-2015 г., материалът бе докладван от зам. – кмета на общината, г-н
Пенчо Пенев. Той измени проекта за решение, като досегашните приоритет 2, цел 5,
със следния текст:
„Дейностите по Проектното предложение „Изграждане на монолитна сграда за
Дневен център 18+" на Сдружение „ГЕРАН" с. Савино отговарят на Общинския план за
развитие на община „Тунджа" по:
Приоритет 2: Подобряване условията на живот, чрез изграждане и поддържане на
социално-достъпна жизнена среда.
Цел 5: Формиране на благоприятни привлекателни условия за живот на местното
население с акцент на малките населени места и преодоляване на социалната изолация..”
се изменят във вида:
„Дейностите по Проектното предложение „Изграждане на монолитна сграда за
Дневен център 18+” на Сдружение „ГЕРАН”, с. Савино, отговарят на Общинския план
за развитие на община „Тунджа" по:
Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 1: Подобряване състоянието на социалната инфраструктура.
Мярка 2: Поддържане и обогатяване на материалната база на здравеопазването,
социалните дейности и услуги.
Дейност 5: Разкриване на Дневни центрове за лица на пенсионна възраст.”
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”за
становище.
Г-н Георги Чалъков- председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
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РЕШИ:
Дейностите по Проектното предложение „Изграждане на монолитна сграда за
Дневен център 18+” на Сдружение „ГЕРАН”, с. Савино, отговарят на Общинския план
за развитие на община „Тунджа" по:
Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 1: Подобряване състоянието на социалната инфраструктура.
Мярка 2: Поддържане и обогатяване на материалната база на здравеопазването,
социалните дейности и услуги.
Дейност 5: Разкриване на Дневни центрове за лица на пенсионна възраст
Гласували: „За” – 12; „Против” – няма; „Въздържали се” – 6.
/Общински съветник Иван Йоргов не присъства в залата./
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване
съгласие Сдружение ”Завой на Тунджа”, с. Завой, да кандидатства с проектно
предложение „Подвижно кино из територията на Тунджа” по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно
развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г., материалът бе докладван от зам.- кмета на
общината, г-н Пенчо Пенев. Той измени проекта за решение, като досегашните
приоритет 2, цел 5, със следния текст:
„Дейностите по Проектното предложение „Подвижно кино из територията на Тунджа”
на Сдружение „Завой на Тунджа”, с. Завой, отговарят на Общинския план за развитие на
община „Тунджа" по:
Приоритет 2: Подобряване условията на живот, чрез изграждане и поддържане на
социално-достъпна жизнена среда.
Цел 5: Формиране на благоприятни привлекателни условия за живот на местното
население с акцент на малките населени места и преодоляване на социалната изолация.”,
се изменя във вида:
„Дейностите по Проектното предложение „Подвижно кино из територията на
Тунджа” на Сдружение „Завой на Тунджа” с. Завой отговарят на Общинския план за
развитие на община „Тунджа” по:
Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 4: Утвърждаване и развитие на младежки дейности”Отдих и Туризъм”.
Мярка 3: Развитие на алтернативни форми на отдих и туризъм.
Дейност 1: Подпомагане, изграждане и функциониране на клубове по туризъм и
стимулиране на алтернативни форми на отдих.”
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”
за становище.
Г-н Георги Чалъков - председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
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РЕШИ:
Дейностите по Проектното предложение „Подвижно кино из територията на
Тунджа” на Сдружение „Завой на Тунджа” с. Завой отговарят на Общинския план за
развитие на община „Тунджа” по:
Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 4: Утвърждаване и развитие на младежки дейности”Отдих и Туризъм”.
Мярка 3: Развитие на алтернативни форми на отдих и туризъм
Дейност 1: Подпомагане, изграждане и функциониране на клубове по туризъм и
стимулиране на алтернативни форми на отдих.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Иван Йоргов не присъства в залата./
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване съгласие за
придобиване на държавни имоти, материалът бе докладван от зам. - кмета на общината,
г-н П.Пенев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-н Йовчо Митев – председател на ПК „ОС”: Постоянната комисията разгледа
предложения материал и подкрепя проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 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. 3 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 III 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 / 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 / 16.07.2003 год.
З. 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: север –
УПИ - VІІІ 921; изток - УПИ VII; юг - улица и запад - улица. За имота има съставен АДС
№1441/16.07.2003 год.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Иван Йоргов не присъства в залата./
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ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване
съгласие за определяне на трасета за линейни площадки, материалът бе докладван от
кмета на общината, г-н Георги Георгиев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Г-н Иван Божилов - председател ПК „УТ”: Комисията разгледа и подкрепя
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи,
РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие на „АГРОЗЕМ – АВ” ООД, с. Межда, ЕИК-128544973,
за определяне трасе на „водопроводно отклонение" до ПИ № 101001 по КВС на
землището на с.СКАЛИЦА, преминаващо през:
ПИ № 000367-полски път
ПИ № 000250-полски път
ПИ № 000115-нива ОУ " П.Хилендарски", с. Скалица
ПИ № 000028-полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на трасето през
общинските имоти 241,66м.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Иван Йоргов не присъства в залата./
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване
съгласие на НЧ „Светлина - 1929”, с. Роза, да кандидатства с проектно предложение
„Читалището - съвременен културен център” по мярка 321 „Основни услуги на
населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие към
МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г., материалът бе докладван от кмета на общината, г-н Георги
Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”за
становище.
Г-н Георги Чалъков - председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов, прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за народните
читалища,
РЕШИ:
Дейностите по Проектното предложение „Читалището - съвременен културен
център” на НЧ „Светлина – 1929”, с. Роза, отговарят на Общинския план за развитие на
община „Тунджа" по:
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Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 3: Съхраняване и популяризиране на културно - историческото наследство и
оптимизиране на условията за реализиране на културните потребности на населението.
Мярка 2: Оптимизиране на условията за реализиране културните потребности на
населението.
Дейност 2: Обогатяване и обновяване на библиотечния фонд на библиотеките
към читалищата и училищата в общината
Дейност 3: Оборудване на библиотеките със съвременни технически средства и
софтуер.
Дейност 4: Обогатяване функциите на читалищата в съответствие с новите
потребности на времето.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Иван Йоргов не присъства в залата./
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване
съгласие на НЧ „Отец Паисий - 1926”, с. Завой, да кандидатства с проектно
предложение „Модерна библиотека” по мярка 321 „Основни услуги на населението и
икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа”
2011-2015 г., материалът бе докладван от кмета на общината, г-н Георги Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”за
становище.
Г-н Георги Чалъков - председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов, прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за народните
читалища,
РЕШИ:
Дейностите по Проектното предложение „Модерна библиотека” на НЧ „Отец
Паисий – 1926”, с. Завой, отговарят на Общинския план за развитие на община
„Тунджа” по:
Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 3: Съхраняване и популяризиране на културно - историческото наследство и
оптимизиране на условията за реализиране на културните потребности на населението.
Мярка 2: Оптимизиране на условията за реализиране културните потребности на
населението.
Дейност 2: Обогатяване и обновяване на библиотечния фонд на библиотеките
към читалищата и училищата в общината
Дейност 3: Оборудване на библиотеките със съвременни технически средства и
софтуер.
Дейност 4: Обогатяване функциите на читалищата в съответствие с новите
потребности на времето.
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветник Иван Йоргов не присъства в залата./
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ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно
даване съгласие на НЧ „Развитие - 1905”, с. Генерал Тошево, да кандидатства с проектно
предложение „Библиотечно - информационен център” по мярка 321 „Основни услуги
на населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие
към МИГ „Тунджа” 2011 - 2015 г., материалът бе докладван от кмета на общината, г-н
Георги Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”за
становище.
Г-н Георги Чалъков - председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ
СЪВЕТ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за
народните читалища,
РЕШИ:
Дейностите по Проектното предложение „Библиотечно - информационен
център” на НЧ „Развитие – 1905”, с. Генерал Тошево, отговарят на Общинския план за
развитие на община „Тунджа” по:
Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 3: Съхраняване и популяризиране на културно - историческото наследство и
оптимизиране на условията за реализиране на културните потребности на населението.
Мярка 2: Оптимизиране на условията за реализиране културните потребности на
населението.
Дейност 2: Обогатяване и обновяване на библиотечния фонд на библиотеките
към читалищата и училищата в общината
Дейност 3: Оборудване на библиотеките със съвременни технически средства и
софтуер.
Дейност 4: Обогатяване функциите на читалищата в съответствие с новите
потребности на времето.
Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Иван Йоргов и Георги Иванов Георгиев не присъстват в залата./
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно
кандидатстване на ФК „Хаджи Димитър”, с. Хаджидимитрово, с проектно предложение
по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от
Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 - 2015г., материалът бе
докладван от кмета на общината, г-н Георги Георгиев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”за
становище.
Г-н Георги Чалъков - председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов, прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
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ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
РЕШИ:
Дейностите по проекта отговарят на приоритетите и мерките на Общинския 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, места за отдих и туризъм".
Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Иван Йоргов и Георги Иванов Георгиев не присъстват в залата./
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване
съгласие на НЧ „П. Хилендарски - 1928”, с. Миладиновци, да кандидатства с проектно
предложение „Читалището - място за всеки” по мярка 321 „Основни услуги на
населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие към
МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г., материалът бе докладван от кмета на общината, г-н Георги
Георгиев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”за
становище.
Г-н Георги Чалъков - председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за народните
читалища,
РЕШИ:
Дейностите по Проектното предложение „Читалището - място за всеки” на НЧ
„П. Хилендарски – 1928”, с. Миладиновци, отговарят на Общинския план за развитие на
община „Тунджа” по:
Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 3: Съхраняване и популяризиране на културно - историческото наследство и
оптимизиране на условията за реализиране на културните потребности на населението.
Мярка 2: Оптимизиране на условията за реализиране културните потребности на
населението.
Дейност 2: Обогатяване и обновяване на библиотечния фонд на библиотеките
към читалищата и училищата в общината
Дейност 3: Оборудване на библиотеките със съвременни технически средства и
софтуер.
Дейност 4: Обогатяване функциите на читалищата в съответствие с новите
потребности на времето.
Гласували: „За” – 17; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Иван Йоргов и Георги Иванов Георгиев не присъстват в залата./
Протокол № 13/26.06.2012 г.
Стр. 24 от 29

Общински съвет „Тунджа” - Ямбол

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване
съгласие на НЧ „Христо Ботев - 1929”, с. Окоп, да кандидатства с проектно
предложение „Читалището - център за младежки дейности” по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно
развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г., материалът бе докладван от кмета на
общината, г-н Георги Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”за
становище.
Г-н Георги Чалъков - председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за народните
читалища,
РЕШИ:
Дейностите по Проектното предложение „Читалището - център за младежки
дейности” на НЧ „Христо Ботев – 1929”, с. Окоп, отговарят на Общинския план за
развитие на община „Тунджа” по:
Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 3: Съхраняване и популяризиране на културно - историческото наследство и
оптимизиране на условията за реализиране на културните потребности на населението.
Мярка 2: Оптимизиране на условията за реализиране културните потребности на
населението.
Дейност 2: Обогатяване и обновяване на библиотечния фонд на библиотеките
към читалищата и училищата в общината.
Дейност 3: Оборудване на библиотеките със съвременни технически средства и
софтуер.
Дейност 4: Обогатяване функциите на читалищата в съответствие с новите
потребности на времето.
Гласували: „За” – 16; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Иван Йоргов и Георги Иванов Георгиев не присъстват в залата.
Иван Георгиев – общински съветник: Декларирам наличие на конфликт на
интереси, тъй като освен общински съветник, съм и председател на НЧ в с. Окоп,
поради което не упражних правото си на глас.
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване
съгласие на НЧ „Й. АНДОНОВ - 1927”, с. Веселиново, да кандидатства с проектно
предложение „Читалището - строено от дедите ни, завещано от бащите ни - да ни
събере отново” по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските
райони” от Стратегията за местно развитие към МИГ „Тунджа” 2011 – 2015 г.,
изказвания направи:
Иван Георгиев – общински съветник: Процедурно предложение: Да се чете
само проектът за решение на новия материал.
Направеното процедурно предложение бе подложено на гласуване и прието с 16
гласа „ЗА”.
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Материалът бе докладван от кмета на общината, г-н Георги Георгиев.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов даде думата на ПК „ССПЕПППР”
за становище.
Г-н Георги Чалъков - председател ПК „ССПЕПППР”: Комисията приема
предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване.
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за народните
читалища,
РЕШИ:
Дейностите по Проектното предложение „Читалището - строено от дедите ни,
завещано от бащите ни - да ни събере отново” на НЧ „Йордан Андонов – 1927”, с.
Веселиново, отговарят на Общинския план за развитие на община „Тунджа" по:
Приоритет 3: Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез
оптимизиране на елементите на социалната сфера и среда за живот.
Цел 3: Съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство и
оптимизиране на условията за реализиране на културните потребности на населението.
Мярка 2: Оптимизиране на условията за реализиране културните потребности
на населението.
Дейност 4: Обогатяване функциите на читалищата в съответствие с новите
потребности на времето.
Гласували: „За” – 16; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Йовчо Митев, Иван Йоргов и Георги Иванов Георгиев
не присъстват в залата./
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно
приемане на решение за еднократно парично подпомагане, становището на ПК
„СПОЗКСМДВ” бе докладвано от председателя на комисията, общински съветник Нели
Славова:
Г-жа Нели Славова - председател ПК „СПОЗКСМДВ”: На свое редовно заседание
постоянната комисията разгледа всичките постъпили петдесет и една молби и взе
следното становище:
1. ЙОРДАН ИЛЧЕВ ИЛЧЕВ, с. КОЗАРЕВО – 40 лв. за терапевтично лечение
2. НЕДКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА, с. КРУМОВО – 60 лв. за лечение
3. ВАСИЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА, с. МИЛАДИНОВЦИ – 50 лв. основни
жизнени потребности
4. ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА РАШЕВА, с. ЧАРГАН – 50 лв. основни жизнени
потребности и лекарства
5. МИНКА ДЕМИРЕВА АТАНАСОВА, с. Х.ДИМИТРОВО - отказва
6. ПЛАМЕН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ, с. Х.ДИМИТРОВО – 50 лв. основни жизнени
потребности
7. ЯНКА ДИНКОВА СТЕФАНОВА, с. Х.ДИМИТРОВО - отказва
8. РАДКА ВЪЛЕВА ЗЛАТЕВА, с. ЗАВОЙ – 70 лв. подпомагане на дете
9. ТЕНЧО ГЕОРГИЕВ ДЯКОВ, с. ДРАЖЕВО – 50 лв. лечение и неотложни нужди
10. АТАНАС КИРОВ МИХАЛЕВ, с. ЗАВОЙ – 50 лв. закупуване на лекарства и лечение
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11. ЛИДИЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА, с.БОЯДЖИК – 40 лв. храна,ел.енергия и вода
12. НЕДЯЛКА ИВАНОВА ИЛИЕВА , с.БОЯДЖИК - 50 лв. храна за деца
13. ВЕЛИКА ДЕНКОВА ГЕОРГИЕВА, с. КРУМОВО - некоректно попълнени данни
14. ЦОНКА МИХОВА КОЛЕВА, с. МИЛАДИНОВЦИ – 50 лв. лекарства
15. ЕЛЕНА ЕНЧЕВА ИВАНОВА, с. Х.ДИМИТРОВО - отказва
16. ПЕТКА ДИМИТРОВА МИТЕВА, с. ДРАЖЕВО – 50 лв. лечение
17. КАТЕРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА, с. МИЛАДИНОВЦИ - 50лв. основни
жизнени потребности
18. ИВАНКА ПЕТРОВА ДИНКОВА, с. ЗЛАТАРИ – 50 лв. за лекарства
19. МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА, с. ДРЯНОВО – 60 лв. решаване инцидентни
здравни проблеми
20. МАРИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГЕВА, с. ЧАРГАН – 50 лв. лечение на болно дете
21. ЗЛАТКА СТОЯНОВА ДИМОВА, с. СКАЛИЦА – 80 лв. лекарства и продължаване
на лечение
22. ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА, с. КАБИЛЕ – 50 лв. извънредно
възникнали здравни проблеми
23. ТИНКА МИНЧЕВА КОЛЕВА, с. КОЗАРЕВО – 50 лв. основни жизнени
потребности
24. ДОЧКА ПЕТРОВА КАРАБОЕВА, с. БЕЗМЕР – 50 лв. за лекарства и лечение
25. МИХАИЛКА МЛАДЕНОВА МАЛАКОВА, с. Х.ДИМИТРОВО - 70 лв.
медикаменти и лечение
26. ИЛИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА, с. Х.ДИМИТРОВО – 50 лв. основни
жизнени потребности
27. АНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА, с. КОЗАРЕВО - няма печат на кмета
28. ДЖАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, с. КОЗАРЕВО – 50 лв. закупуване на лекарства
и протеза
29. ЗЛАТКА ИВАНОВА АТАНАСОВА, с. ДРАЖЕВО – 50 лв. битови нужди
30. ЖАНА ТАНЕВА ПЕХЛИВАНОВА, с. КРУМОВО – 70 лв. лечение онкозаболяване
31. РУЖА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА, с. КРУМОВО – 60 лв. лечение
32. ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, с. РОЗА – 50 лв. разрешаване здравен проблем с
очите
33. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, с. КУКОРЕВО – 50 лв. скъпи лекарства,
следоперативно лечение
34. ТЯНА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА, с. Х.ДИМИТРОВО – 40 лв. лечение и медикаменти
35. АТАНАСКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА, с. Х.ДИМИТРОВО - отказва
36. КИНА ИЛИЕВА ЯНЧЕВА, с. Х.ДИМИТРОВО - отказва
37. ПЕТКО ИВАНОВ СТОЯНОВ, с. МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ – 70 лв. лекарства
38. РУСА АНДОНОВА СТОЯНОВА, с. ОКОП – 50 лв. инцидентни здравни проблеми
39. АТАНАСКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА, с. КУКОРЕВО – 50 лв. лечение на дете
40. МАРА РУСЕВА МИХОВА, с. ХАНОВО – 50 лв. лекарства
41. НИКУЛА ТАНЕВА ГЕНЧЕВА, с. РОЗА - отказва - висок доход
42. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА, с. ЗАВОЙ – 50 лв. учебни помагала
43. НИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА, с. ЗАВОЙ – 100 лв. лечение
44. ТОДОРКА АНДОНОВА ТОДОРОВА, с. ГЕН. ИНЗОВО – 80 лв. лечение
45. ДИМО МИТРОВ РАДЕВ, с. БОТЕВО – 60 лв. лечение
46. ДИНА ИЛИЕВА АТАНАСОВА, с. КУКОРЕВО - отказва
47. ЕЛЕНА ВЪЛЧЕВА МИХАЙЛОВА, с. БОТЕВО – 50 лв. лечение
48. ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДИМОВ, с. ТЕНЕВО – 60 лв. основни жизнени потребности
49. ПЕНКА РУСЕВА МАРКОВА, с. ТЕНЕВО – 80 лв. лечение
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50. МИХАИЛ НИКОЛАЕВ МАРКОВ, с. РОЗА – 80 лв. лечение
51. ТОДОРКА ЛЕЧЕВА МИХАЙЛОВА, с. ЗАВОЙ – 130 лв. син на командно дишане в
Гърция.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина
към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно
гласуване, приложен към протокола.
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, на основание чл.21,
ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 3 от Правилника за еднократно парично подпомагане,
РЕШИ:
Отпуска еднократно парично подпомагане на следните лица в размер на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ЙОРДАН ИЛЧЕВ ИЛЧЕВ, с. КОЗАРЕВО – 40 лв.
НЕДКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА, с. КРУМОВО – 60 лв.
ВАСИЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА, с. МИЛАДИНОВЦИ – 50 лв.
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА РАШЕВА, с.ЧАРГАН – 50 лв.
ПЛАМЕН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ, с. Х.ДИМИТРОВО – 50 лв.
РАДКА ВЪЛЕВА ЗЛАТЕВА, с. ЗАВОЙ – 70 лв.
ТЕНЧО ГЕОРГИЕВ ДЯКОВ, с. ДРАЖЕВО – 50 лв.
АТАНАС КИРОВ МИХАЛЕВ, с. ЗАВОЙ – 50 лв.
ЛИДИЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА, с. БОЯДЖИК – 40 лв.
НЕДЯЛКА ИВАНОВА ИЛИЕВА, с. БОЯДЖИК - 50лв.
ЦОНКА МИХОВА КОЛЕВА, с. МИЛАДИНОВЦИ – 50 лв.
ПЕТКА ДИМИТРОВА МИТЕВА , с. ДРАЖЕВО – 50 лв.
КАТЕРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА , с. МИЛАДИНОВЦИ – 50 лв.
ИВАНКА ПЕТРОВА ДИНКОВА, с. ЗЛАТАРИ – 50 лв.
МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА, с. ДРЯНОВО – 60 лв.
МАРИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГЕВА , с. ЧАРГАН – 50 лв.
ЗЛАТКА СТОЯНОВА ДИМОВА, с. СКАЛИЦА – 80 лв.
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА, с. КАБИЛЕ – 50 лв.
ТИНКА МИНЧЕВА КОЛЕВА, с. КОЗАРЕВО – 50 лв.
ДОЧКА ПЕТРОВА КАРАБОЕВА, с. БЕЗМЕР – 50 лв.
МИХАИЛКА МЛАДЕНОВА МАЛАКОВА , с. Х. ДИМИТРОВО – 70 лв.
ИЛИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА, с. Х. ДИМИТРОВО – 50 лв.
ДЖАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, с. КОЗАРЕВО – 50 лв.
ЗЛАТКА ИВАНОВА АТАНАСОВА, с. ДРАЖЕВО – 50 лв.
ЖАНА ТАНЕВА ПЕХЛИВАНОВА, с. КРУМОВО - 70 лв.
РУЖА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА, с. КРУМОВО – 60 лв.
ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, с. РОЗА – 50 лв.
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, с. КУКОРЕВО – 50 лв.
ТЯНА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА, с. Х. ДИМИТРОВО – 40 лв.
ПЕТКО ИВАНОВ СТОЯНОВ, с. МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ – 70 лв.
РУСА АНДОНОВА СТОЯНОВА, с. ОКОП – 50 лв.
АТАНАСКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА, с. КУКОРЕВО – 50 лв.
МАРА РУСЕВА МИХОВА, с. ХАНОВО – 50 лв.
МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА, с. ЗАВОЙ – 50 лв.
НИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА, с. ЗАВОЙ – 100 лв.
ТОДОРКА АНДОНОВА ТОДОРОВА, с. ГЕН. ИНЗОВО – 80 лв.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.

ДИМО МИТРОВ РАДЕВ, с. БОТЕВО – 60 лв.
ЕЛЕНА ВЪЛЧЕВА МИХАЙЛОВА, с. БОТЕВО – 50 лв.
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДИМОВ, с. ТЕНЕВО – 60 лв.
ПЕНКА РУСЕВА МАРКОВА, с. ТЕНЕВО – 80 лв.
МИХАИЛ НИКОЛАЕВ МАРКОВ, с. РОЗА – 80 лв.
ТОДОРКА ЛЕЧЕВА МИХАЙЛОВА, с. ЗАВОЙ – 130 лв.

Гласували: „За” – 16; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
/Общински съветници Георги Ив. Георгиев, Иван Йоргов и Йовчо Митев не присъстват в залата./
ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА относно „Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани”, изказвания направиха:
Жеко Колев – общински съветник: Въпросът ми е към г-н Пенев: какви са
правата и задълженията на наемателите на пасища и мери – общинска собственост и
тези на общината. Как биха могли наемателите да защитят това, за което плащат, тъй
като получих сигнали: при навлизане в тези мери от други, се съсипва тревата и тя става
негодна за употреба.
Пенчо Пенев – зам. – кмет на общината: Пасищата и мерите се отдават за
ползване на земеделските производители – животновъди по тяхно искане, за което
заплащат наем, определен с Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община „Тунджа”. Задължение на
ползвателите е да се грижат като „добър стопанин” при ползването на мерите и
пасищата за задоволяване на потребностите си. При неправомерно навлизане в
пасищата и въобще при неправомерно посегателство върху селскостопански имот,
съгласно ЗОСИ, е необходимо потърпевшото лице да подаде искане до кмета/кметския
наместник, който може да издаде заповед за формиране на комисия с участието на
експерт и същата да определи размера на щетите и да възмезди лицето. Извън това,
наемателите, полагайки грижата на „добър стопанин” са задължени да предпазват
имуществото от такъв вид посегателства.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Кирчо Карагьозов закри тринадесетото редовно
заседание на ОбС „Тунджа” – Ямбол, поради изчерпване на дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/
Протоколист:
/Пл.Кючуков/
26.06.2012 г.,
гр. Ямбол
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