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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 17 

 
Днес, 30.10.2012 година, от 10:00 часа, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА 

и с Покана № 17/23.10.2012 г., се проведе седемнадесетото редовно заседание 
на ОбС „Тунджа” в заседателната зала на община „Тунджа”. При откриване на 
заседанието присъстваха 19 от 21 общински съветници, отсъства Стоянка Белчева 
– Георгиева (по уважителни причини) и Иван Божилов. На заседанието 
присъстваха още кметът на общината: Георги Георгиев; зам. - кметовете: Пенчо 
Пенев, Ели Василева, инж. Мариета Сивкова; секретарят Андон Кръстев; кметове, 
кметски наместници, гости и журналисти. 

Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов премина към обсъждане на 
проекта за дневен ред, като обяви постъпилите предложения от кмета на 
общината за допълнение в проекта за дневен ред, а именно: 

- Приемане на Единния календар на община „Тунджа” за 2013 г. 
- Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

община „Тунджа” за 2013 г. 
- Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината на 

ОУПБЗН – гр. Ямбол. 
- Отдаване под наем на имот – общинска собственост. 

 Постъпилите допълнителни материали да влязат в дневния ред под номера 
съответно 21, 22, 23 и 24, а т.21 да стане № 25  и т.22 - № 26. 

Изказвания не се направиха. 
Председателят на ОбС, 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 19 гласа „За”. 
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. Актуализация на бюджета на община „Тунджа” за 2012 г.  
2. Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2012 година.  
3. Издаване на разрешително за ползване на воден обект.  
4. Даване предварително съгласие за трасета на линейни обекти.  
5. Предоставяне безвъзмездно в собственост на община Ямбол на движима 

вещ – общинска собственост.  
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6. Изменение на решение за предоставяне на възмездно ползване върху 
пасища и мери – общинска собственост.  

7. Приемане на Наредба за определяне на местна такса, която се заплаща при 
промяна предназначението на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд.  

8. Решение за предоставяне на финансови средства от бюджета на общината 
по извънбюджетната сметка за проект „НОВ ИЗБОР – РАЗВИТИЕ И 
РЕАЛИЗАЦИЯ”.  

9. Предоставяне под наем на части от имоти – публична общинска 
собственост.  

10. Предложение за съответствие на дейности с приоритетите и мерките на 
ОПР, учредяване безвъзмездно право на ползване и право на строеж върху 
имот – общинска собственост .  

11. Предложение за съответствие на дейности с приоритетите и мерките на 
ОПР.  

12. Определяне на общински имоти за нуждите на Център за обществена 
подкрепа и Дневен център за стари хора в с. Скалица.  

13. Предложение за продажба на общински недвижим имот.  
14. Финансова подкрепа на Дневен център за хора с увреждания „Каритас”, гр. 

Ямбол.  
15. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.  
16. „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7602 „Граница с ОПУ Хасково 

– Г.Манастир – Крумово – Ген. Инзово – Роза” 1. участък „Граница с ОПУ 
Хасково – Г. Манастир” от км 8+600 до км 13+600 и 2. участък „ Г. 
Манастир – р-н Миладиновци” от км 14+300 до км 23+915 Област Ямбол” 
и 3. участък „р-н Миладиновци – Роза” от км 23+915 до км 39+800.  

17. Одобряване на проекти за Подробни устройствени планове – парцеларни 
планове за съоръжения на техническата инфраструктура.  

18. Промяна и допълване на Решение №116 от Протокол № 9/12.04.2012 г. на 
ОбС „Тунджа” за поемане на дълг, направено по реда на Закона за 
общинския дълг по Проект „Инвестиции в популяризирането на 
културното, историческото и природното наследство в трансграничния 
регион” – ТГС, Договор – РД-02-29-349/19.10.2012 г.  

19. Упълномощаване на кмета на община „Тунджа” за издаване на Запис на 
Заповед в полза на МРРБ във връзка с изпълнение на проект „Тонзос – 
магията на Тунджа” – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – 
Ямбол – Стралджа – Болярово”.  

20. Отмяна на решение № 67/26.01.2012 г. на ОбС „Тунджа” и определяне на 
делегат и заместник-делегати в ОС на РАО „Тракия”.  

21. Приемане на Единен календар на община „Тунджа” за проявите в областта 
на културата, образованието и спорта през 2013 г.  

22. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 
община „Тунджа” за 2013 г. 
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23. Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината на ОУПБЗН 
– гр. Ямбол. 

24. Отдаване под наем на имот – общинска собственост. 
25.  Приемане на решение за еднократно парично подпомагане.  
26. 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 с 19 гласа „За”. 
 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно актуализация на 

бюджета на община „Тунджа” за 2012 г., материалът бе докладван от вносителя на 
предложението - кметът на общината, Георги Георгиев. Общински съветник Иван 

Божилов влезе в залата. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия 

по точката за становище. 
Георги П. Георгиев - председател на ПК „БФ”: Постоянна комисия 

„Бюджет и финанси” подкрепя проекта за решение. 
Георги Ив. Георгиев – общински съветник: Допълнително водоснабдяване  

в с. Ханово ще има ли? 
Мариана Обретенова – общински съветник : По приложение №1 на стр. 2 - 

„Намалява б.к. на д-ст 122 „Об. Администрация” §52-05 „Придобиване ДМА – 
стоп.инвентар” и на стр.4 – „Намалява б.к. на д-ст 626 „Пречистване на отпадъчни 
води от нас.места” §52-03 „Придобиване ДМА – др.оборудв., маш. и съоръжения” 
– как е постигната сумата, когато и на двете места се намалява? 

По т.3, същото приложение – „Намалява б.к. на д-ст 389 „Други дейности в 
образованието” §01-10 „Заплати на персонала по тр. правоотношения”, там 
говорим за намаляване в размер на 5 000 лв., не виждам намаляване на средствата 
за осигуровки. Има ли или няма, или само на фактура? 

Имам още едно питане: Това е по приложението на първа страница -имаме 
във функция „Общи държавни служби”, местни дейности – увеличението е в 
размер на 71 911 лв., дейности Общинска администрация се увеличава §10-40 
„Платени данъци, мита и такси”, там имаме съответно 76 000 лв., питането ми е 
върху какви плащания ще е тази сума, какво ще се изплаща на сгради и  какви 
данъци ще се плащат, къде ще се реализират средствата? 

Мариета Сивкова – зам.-кмет: Проектът е в процес на движение, имаме 
внесена преписка в Министерство на земеделието за определяне на трасе на 
обекта, така че, след като преписката бъде върната ще продължим процедурата 
нататък. 

Ели Василева – зам.-кмет: Във връзка с направеното питане, констатацията е 
точна и вярна, тук е допусната техническа грешка. Сумата е +, думичката наистина 
трябва да бъде увеличава, сборът е направен с + и с увеличение.  
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Във връзка с §1 – „Намалява заплати” – в самата издръжка на други 
дейности в образованието, предлагаме да се прехвърлят кредити от икономия на 
заплати, да – има и в осигуровките, но те са твърде минимални и понеже това е 
достатъчно да се стабилизира издръжката на това звено, не се налага такова 
прехвърляне. 

И по третото питане: Тази сума представлява задължение на общината за 
плащане на нашите собствени данъци. В началото на годината, когато е приет 
бюджета още не беше изработена програмата за местните данъци и такси, знаете, 
че от 01.04.2012 г. имаме смяна на програмния продукт, тази информация дойде 
твърде късно, след като бюджетът беше приет и беше факт и всъщност в началото 
на годината ние планирахме по старите ставки, за това сега се налага, за да 
извършим издължаването по плана по бюджета да се актуализира тази сума с тези 
размери. 

Атанас Христов – общински съветник: Моето питане е по Приложение №2 
– „Икономически дейности и услуги”, т.21, става въпрос за пътя Ямбол- Кабиле и 
Манастира – има 10 000 лв. разходи, които разбрахме (комисиите), че са за 
инвеститорски контрол. Конкретният ми въпрос е: Коя е фирмата, извършваща 
този контрол? 

Мариета Сивкова – зам.-кмет: Строителният надзор на обекта, в т.ч. и 
контролът по време на строителство, се извършва от държавна фирма  
„Агрофондинвест” ЕАД, клон - гр. Бургас, иначе структурата е в София, това е 
фирма на Министерството на земеделието. 

Добри Иванов – общински съветник: За Веселиново има отпуснати 140 000 
лв. в Приложение №2, каква дейност ще се извърши с тези пари – продължение 
на строителството, което тече там, или ремонтна дейност? 

Мариета Сивкова – зам.-кмет: Тези средства са необходими, за да се завърши 
етап от проекта, който преди време беше започнат, бяха осигурени средства от 
Предприятието за управление на дейности по околна среда, преди около три 
години и половина, и тогава средствата бяха отказани, поради което това е 
необходимо за завършване на етап по една от улиците и възстановяване на 
настилките. 

Други изказвания не се направиха. 
Председателят на ОбС, 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.18 от Закона за общинските бюджети, чл.12, ал.З и чл.14, ал.1 от 
ЗДБРБ за 2012 г., чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.36, т.1, т.2 и т.З от Наредбата за 
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и 
поемане на общински дълг,  

РЕШИ: 
 

1. Одобрява актуализация по бюджета на общината за 2012 г., съгласно 
Приложение №1, в т.ч.: 
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1.1. По приходната част увеличение със сумата от 41 094 лв., съгласно 
Приложение №1, както следва: 

1.1.1.  Увеличава приходите за държавни дейности с 1 000 лв. 
1.1.2. Увеличава приходите за местни дейности с 40 094 лв. 
1.2. По разходната част увеличение със сумата от 41 094 лв., разпределена 

по функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация, 
съгласно Приложение №1, както следва: 

1.2.1. Увеличава държавните дейности с 1 000 лв. 
1.2.2. Увеличава местните дейности с 62 218 лв. 
1.2.3. Намалява  дофинансирането на държавните дейности с /-22 124/лв. 

2. Актуализира средствата за капиталови разходи от 904 473 лв. на 1 052 393 лв. и 
поименния списък, в т.ч. от приходи с общински характер по чл.14, ал.2 от 
ЗДБРБ за 2012 г. - 283 080 лв., съгласно Приложение №2 и одобрява 
разпределението, както следва: 
2.1. За основни ремонти - 767 232 лв. 
2.2. За придобиване на ДМА - 264 161 лв. 
2.3. За придобиване на НДМА - 18 000 лв. 
2.4. За придобиване на земя - 3 000 лв. 
3. Одобрява вътрешни компенсирани промени между отделните обекти по 
списъка за капиталови разходи в рамките на утвърдените собствени средства в 
размер на 552 230 лв., в т.ч. от приходи с общински характер по чл.14, ал.2 от 
ЗДБРБ за 2012 г. - 283 080 лв. и предложеното разпределение по Приложение 
№2. 
4. Одобрява вътрешни компенсирани промени между отделните обекти по 
списъка за капиталови разходи в рамките на одобрената целева субсидия от ЦБ в 
размер на 470 200 лв. и съответното разпределение по Приложение №2. 
5. Задължава кмета на общината да извърши, произтичащите от това корекции по 
списъка за капиталовите разходи и бюджета на общината, съгласно ЗДБРБ за 
2012 г. 
6. Одобрява средства в размер общо на 86 682 лв. за съфинансиране на следните 
проекти, съгласно нормативната уредба: 

- проект „Предотвратяване на наводненията на селата Кукорево и Окоп” - 
37 316 лв.; 

- проект „Българското читалище - минало, настояще и бъдеще” - 48 211 лв.; 
- проект „Дневен център за пълнолетни лица „18+” - 1 155 лв.  
Средствата за съфинансиране да се отчитат, съгласно нормативната уредба, 

по бюджетен параграф 62-02 /предоставени трансфери между бюджетни и 
извънбюджетни сметки/. 
7.  Одобрява увеличение на субсидията за подпомагане на спортните клубове с  5 
000лв. 
8. Одобрява увеличение на лимита за целеви разходи по т.12.3. от решение на 
ОбС №77 по Протокол №7 от 20.02.2012г. с 6 000 лв. 
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9. Дава право на кмета на Общината, при необходимост, да предоставя текущо, до 
края на бюджетната година, временни безлихвени заеми по одобрените от 
Общинския съвет проекти за сметка на резерва. 
10. Средствата по т.9 да се отразяват по приходната част в намаление на § 76-21 
«Предоставени временни безлихвени заеми» и по разходната част в намаление на § 
97-00 «Резерв за непредвидени и неотложни разходи». 

 
Гласували: „За” – 12; „Против” – няма; „Въздържали се” –  8. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно допълнение на 
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 
за 2012 година, материалът бе докладван от вносителя на предложението - кметът 
на общината, Георги Георгиев. 

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

Йовчо Митев - председател на ПК „ОС”: Постоянната комисията разгледа и 
прие проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, 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 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 ІІІ. ИМОТИ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 

ПРОДАЖБА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ И ЗА 

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА 
В „т.1. Имоти за отдаване под наем” се добавя:  
а/ помещения, дворни места и др. 

 
№ по 
ред 

Населено 
място 

Землище 

 
Вид на имота 

 
Кв. 

 
УПИ/ 
ПИ 

 
Площ 
/кв.м/ 

 
60. 

 
Болярско 

помещение от 
общинска сграда - СЗС 

 
28 

 
ІІ 229 

 
10,00 

 
61. 

 
Безмер 

Помещение от I ви 
етаж на общинска 

сграда - младежки дом 

 
35 

 
VIII 

 
8,00 

 
Гласували: „За” – 12; „Против” – 7; „Въздържали се” –  1. 
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 ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно издаване на 
разрешително за ползване на воден обект, материалът бе докладван от вносителя 
на предложението - кметът на общината, Георги Георгиев. 

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

Йовчо Митев - председател на ПК „ОС”: Постоянната комисията разгледа и 
с 3:1 гласа подкрепя проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
           Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 
премина към процедура на гласуване. 
 ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на 
основание чл.52, ал.1, т.З б „б”от Закона за водите,  
 

РЕШИ: 
 

 Да се издаде от кмета на Община „Тунджа” на „ИНАНА” ООД, ЕИК - 
128573761, гр.Ямбол, разрешително за ползване на воден обект, язовир -общинска 
собственост, с площ от 255,343 дка, представляващ ПИ №000167, по КВС на 
землището на с. МИЛАДИНОВЦИ, община „Тунджа”, във връзка с реализация 
рибовъдна дейност по Договор №1935/07.11.2011 год. с Община „Тунджа” за 
отдаване под наем на язовир - общинска собственост. 

 
Гласували: „За” – 12; „Против” – няма; „Въздържали се” –  8. 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване 

предварително съгласие за трасета на линейни обекти, материалът бе докладван от 
вносителя на предложението - кметът на общината, Георги Георгиев. 

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

Иван Божилов - председател на ПК „УТ”: Постоянната комисията разгледа 
и прие проекта за решение. 

Жеко Колев – общински съветник: Ние ще дадем съгласието си за 
определянето на тези трасета на линейни обекти, но искам да попитам трябва ли 
винаги да е безвъзмездно или има и начини да е възмездно? 

Пенчо Пенев – зам.- кмет: Нищо не е безвъзмездно, това е едно право на 
преминаване, след което се прави оценка и тази оценка никак не е малка, тя се 
движи между 1 и 3 лв. на линеен метър. Това е едно вещно право, което се 
осребрява с пари, които идват като оценка от оценител, така че не се предоставят 
безвъзмездно. Тук става дума наистина за линия, която ще осигури обхвата на 
нашите населени места със сигнал от кабелните оператори. 

Иван Георгиев – общински съветник: Този кабел е нещо, което много 
отдавна трябваше да стане в нашата община. Защо?! Защото тук, според мен няма 
никакво значение, дали ще вземем някакви пари от това нещо, или няма да вземем, 
има една друга ситуация, която оправдава прекарването на този кабел. Нашите 
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села в момента ползват някакви сателити (Булсатком, Виваком и т.н.), но с цялото 
си уважение към тях, те не дават информация за онези области и регионални 
събития, които стават в нашата Ямболска област. Фактически в нашите села, в 
момента, никой не знае, че сега се прави сесия, че се приемат разни неща. Този 
кабел е едно добре дошло за нас и е едно хубаво начало, което ще даде една 
информативна просвета на нашите избиратели в общината. 

Други изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, 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 и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на 
Закона за опазване на земеделските земи,  

 
РЕШИ: 

 
I. Дава предварително съгласие на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ” ООД, гр.Ямбол, ЕИК -
128029350, за определяне трасета на „Оптичен кабел” както следва: 
1.  От с. Победа до с. Симеоново и с. Асеново, преминаващо през имоти - 
публична общинска собственост, както следва: 

- в землището на с. Победа, преминаващо през:  
ПИ №000134 - път IV клас 
ПИ №000012 - полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 2 957,90 м, площ на сервитута 2 958 кв.м. 

- в землището на с. Симеоново, преминаващо през:  
ПИ №000070 - полски път 
ПИ №000101 - полски път  
ПИ №000105 - полски път  
ПИ №000172 - полски път 
ПИ №000122 - път ІV клас, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 2 330,20 м, площ на сервитут 2 330 кв.м. 

- в землището на с. Асеново, преминаващо през: 
ПИ №000083 - път IV клас, съгласно  ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 720,00 м, площ на сервитут 720 кв.м. 
2.  От с. Стара река до с. Козарево и с. Калчево, преминаващо през имоти - 
публична общинска собственост, както следва: 

- в землището на с. Стара река, преминаващо през:  
ПИ №009024 - пасище, мера; 
ПИ №000157 - полски път 
ПИ №000185 - отводнителен канал, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина 
на трасето през общинските имоти 943,10 м, площ на сервитут 943 кв.м. 

- в землището на с. Козарево, преминаващо през:  
ПИ №000020 - полски път 
ПИ №000041 - полски път  
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ПИ №000042 - полски път 
ПИ №000058 - полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 2 182,60м, площ на сервитут 2 183кв.м. 

- в землището на с. Калчево, преминаващо през: 
ПИ №000276 - полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 1 367,80 м, площ на сервитут 1 368 кв.м. 
3.  От с. Кукорево, с. Окоп до с. Тенево и до с. Симеоново, преминаващо през 
имоти - публична общинска собственост, както следва: 

- в землището на с. Кукорево, преминаващо през:  
ПИ №000170 - полски път; 
ПИ №000161 - дере; 
ПИ №000128 - дере;  
ПИ №013300 - пасище, мера;  
ПИ №000078 - полски път;  
ПИ №000092 - полски път ; 
ПИ №000087 - полски път 
ПИ №000096 - полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 3 163,30 м, площ на сервитут 3 163 кв.м. 

- в землището на с. Окоп, преминаващо през:  
ПИ №000002 - полски път 
ПИ №036026 - полски път 
ПИ №000035 - полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 3 211,00 м, площ на сервитут 3 211 кв.м. 

- в землището на с. Тенево, преминаващо през:  
ПИ №000059 - полски път 
ПИ №000093 - полски път 
ПИ №000120 - полски път  
ПИ №000128 - полски път  
ПИ №000079 - полски път  
ПИ №000086 - пасище, мера  
ПИ №000089 - път IV клас  
ПИ №000090 - път IV клас  
ПИ №000103 - полски път  
ПИ №000163 - полски път 
ПИ №000092 - полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 6 906,40 м, площ на сервитут 6 906 кв.м. 

- в землището на с. Симеоново, преминаващо през:  
ПИ №000129 - път IV клас, 
ПИ №013028 - пасище, мера,  
ПИ №000111 - полски път,  
ПИ №000113 - полски път, 
ПИ №015023 - пасище, мера, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 4 166,10 м, площ на сервитут 4 166,00 кв.м. 



Общински съвет „Тунджа” -Ямбол 

 

Протокол №17/30.10.2012 г. 
Стр. 10 от 29 

 

4. От с. Кабиле до с. Дражево, преминаващо през имоти - публична общинска 
собственост, както следва: 

- в землището на с. Кабиле, преминаващо през:  
ПИ №000173 - път IV клас; 
ПИ №000436 - полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 601,60 м, площ на сервитут 602,00 кв.м. 

- в землището на с. Дражево, преминаващо през:  
ПИ №000118 - полски път 
ПИ №000168 - водоем 
ПИ №000236 - пасище, мера 
ПИ №000277 - полски път, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 845,85 м, площ на сервитут 846 кв.м. 
5. От с. Кукорево до с. Стара река, преминаващо през имоти - публична 
общинска собственост, както следва: 

- в землището на с. Кукорево, преминаващо през:  
ПИ №0000170 - полски път; 
ПИ №000006 - път IV клас, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 769,90 м, площ на сервитут 770 кв.м. 

- в землището на с. Стара река, преминаващо през:  
ПИ №000115 - полски път 
ПИ №000136 - полски път 
ПИ №000139 - път IV клас, съгласно ПУП - Парцеларен план с дължина на 
трасето през общинските имоти 1 217,00 м, площ на сервитут 1 217,00 кв.м. 
II. Дава предварително съгласие на Община „Тунджа”, гр.Ямбол, Булстат - 
000970457, за определяне трасе на Довеждащ колектор до УПИ І 585, отредено за 
ПСОВ по КВС на землището на с. ТЕНЕВО, преминаващо през: 
ПИ №000339 - жилищна територия; 
ПИ №000763 - пасище, мера; 
ПИ №000295 - полски път; 
ПИ №000583 - пасище, мера; 
ПИ №000585 - водостопанско и хидромелиоративно съоръжение, съгласно ПУП - 
Парцеларен план с дължина на трасето през общинските имоти 265,50 м и площ 
на сервитут 1 574 кв.м. 

 
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  1. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно предоставяне 

безвъзмездно в собственост на община Ямбол на движима вещ – общинска 
собственост, материалът бе докладван отново от вносителя на предложението - 
кметът на общината, Георги Георгиев. 

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

Йовчо Митев - председател на ПК „ОС”: Постоянната комисията разгледа и 
прие проекта за решение. 
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Иван Георгиев – общински съветник: Това е едно добро дарение, което ще 
направи едно добро попълнение в музея. Това се прави с историческа цел и 
показност в нашия областен град. Смятам, че това оръдие някога е гърмяло за 
България и заслужава да е в този музей. За това, призовавам всички да подкрепим 
предложението. 

Други изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, 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.34, ал.4 от ЗОС и чл.17, ал.1, т.5 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - 
общинска собственост,  

РЕШИ: 
 

Да се предостави безвъзмездно в собственост на Община Ямбол, движима 
собственост на община „Тунджа”, представляващо активи с историческа и 
художествена стойност - зенитно оръдие, заведено с инв. №99037. 

 
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно изменение на 

решение за предоставяне на възмездно ползване върху пасища и мери – общинска 
собственост, материалът бе докладван от зам.-кмета на общината, Пенчо Пенев. 

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

Йовчо Митев - председател на ПК „ОС”: Постоянната комисията разгледа и 
прие проекта за решение с 3:1 гласа. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, 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, във връзка с чл.37о от ЗСПЗЗ,  

 
РЕШИ: 

 
1. 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: 
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ДРЯНОВО 

№ Име, презиме, фамилия ПИ № Площ/ 
дка 

Размер на 
год.такса 

/лв. 

1. МУЛТИ ТРЕЙДИНГ 
ЕООД 

ОБЩО: 

000578 
029029 

59.504 
50.643 
110.147 

119.01  
101.29  
220.30 

   ХАДЖИ ДИМИТРОВО 

№ Име, презиме, фамилия ПИ № Площ/ 
дка 

Размер на 
год.такса 

/лв. 

1. Николай Илиев Чанков 
ОБЩО: 

000700 19.422  
19.422 

38.84  
38.84 

 
2.  Изменя частично Решение №121 от Протокол №9/12.04.2012 г. по точка 

СЕДМА от дневния ред, като предоставя на Маринка Динева Дончева: 
- Част от ПИ №000127 с площ от 26,100 дка; 
- Част от ПИ №000151 с площ от 86,800 дка; 
- Част от ПИ №000192 с площ от 27,000 дка; 
- Част от ПИ №000085 с площ от 45,000 дка; 
- Част от ПИ №000191 с площ от 71,300 дка; 
- Част от ПИ №000074 с площ от 54,400 дка, находящи се в землището на с. 
Скалица. 
-  Прекратява предоставеното право на ползване на ПИ №000053 с площ 40,693 

дка и ПИ №000279 с площ 37,539 дка. 

 
Гласували: „За” – 11; „Против” – 7; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветници Георги П.Георгиев и Жеко Колев  не присъстват в залата./ 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на 
Наредба за определяне на местна такса, която се заплаща при промяна 
предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд, материалът 
бе докладван от зам.-кмета на общината, Пенчо Пенев. 

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

Йовчо Митев - член на ПК „БФ”: Постоянната комисията подкрепя проекта 
за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. 
ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на 

основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.30, ал.2 от Закона за опазване на 
земеделските земи,  
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РЕШИ: 
 

Приема НАРЕДБА за определяне на местна такса, която се заплаща при 
промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен 
фонд, съгласно Приложение№1. 

 
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветник Георги П.Георгиев не присъства в залата./ 
 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно предоставяне на 
финансови средства от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за 
проект „НОВ ИЗБОР – РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ”, материалът бе 
докладван от зам.-кмета на общината, Пенчо Пенев. 

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

Йовчо Митев - член на ПК „БФ”: Постоянната комисията подкрепя проекта 
за решение. 

Атанас Христов – общински съветник: Кой определя бройките по селата? 
Пенчо Пенев – зам.-кмет: От Бюрото по труда се получават списъци на 

лицата, които са активно търсещи работа, след което се дават на кметовете по 
селата и те определят кои лица отговарят на всички изисквания да бъдат включени 
в програмите. 

Други изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, 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.10 от ЗМСМА,  

 
РЕШИ: 

 
1.Дава съгласие за предоставяне на финансови средства в размер до 70 000 

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- 
1103-02-10-D0036/23.07.2012 г. 

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. 

/Общински съветник Георги П.Георгиев не присъства в залата./ 
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно предоставяне под 

наем на части от имоти – публична общинска собственост, материалът бе 
докладван от зам.-кмета на общината, Пенчо Пенев. 

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

Йовчо Митев - председател на ПК „ОС”: Постоянната комисията подкрепя 
проекта за решение. 

Нели Славова – общински съветник: Колеги, искам да ви призова да 
подкрепите проекта. 

Други изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, 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, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.47, чл.60, т.1 и чл.61, 
ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост,  

РЕШИ: 
 

Да се проведе публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 
предоставяне под наем на части от имоти - публична общинска собственост на 
територията на Община „Тунджа”, за срок от 10/десет/ години, както следва: 

№ Населено 
място 

Описание на 
имота по АОС 

Местона- 
хождение 

Площ 
/кв.м/ 

Вид дейност НТЦ 
лв./мес. 

без 
ДДС 

Депо- 
зит 

/лева/ 

1. Болярско Помещение от 
общинска сграда 

СЗС 

Кв. 28, 
УПИ ІІ229 

 

 
10,00 

Бръснаро - 
фризьорски 

услуги 

 
7,00 

 
14,00 

2. Безмер Помещение от I - 
ви етаж от 

общинска сграда 
- младежки дом 

 
Кв.35, 

УПИ VIII 

 
8,00 

 
Офис 

 
12,00 

 
24,00 

 
Гласували: „За” – 12; „Против” – 7; „Въздържали се” –  1. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно предложение за 

съответствие на дейности с приоритетите и мерките на ОПР, учредяване 
безвъзмездно право на ползване и право на строеж върху имот – общинска 
собственост, материалът бе докладван от Пенчо Пенев, зам.-кмет на 
общината”Тунджа”. 
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Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия 
по точката за становище. 

Йовчо Митев - председател на ПК „ОС”: Постоянната комисията подкрепя 
проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за 
поименно гласуване, приложен към протокола. 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на 
основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 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.  Дейностите по проекта на Сдружение „Футболен клуб Изгрев”, с. Меден 

кладенец, с ЕИК по Булстат - 176399663, за кандидатстване по Мярка 321 
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” пред МИГ -
Тунджа, 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”. 

2.  Да се предостави за срок от 10 /десет/ години безвъзмездно право на 
ползване на Сдружение „Футболен клуб Изгрев”, с. Меден кладенец, с ЕИК по 
Булстат -176399663, върху следния недвижим имот - общинска собственост: 

-  Игрище с площ на терена от 11,850 дка, масивна сграда – съблекалня, със 
застроена площ от 80 кв.м. и масивна сграда – тоалетна, със застроена площ от 12 
кв.м, съставляващи ПИ №000200 по КВС на землището на с. Меден кладенец, обл. 
Ямбол, при граници на имота: ПИ №000087 и ПИ №000174; 

3. Да се учреди на Сдружение „Футболен клуб Изгрев”, с. Меден кладенец, с 
ЕИК по Булстат - 176399663, безвъзмездно право на строеж, за срок от 10 /десет/ 
години, за изграждане на ограда на следния недвижим имот - общинска 
собственост: 

- Игрище с площ на терена от 11,850 дка, съставляващ ПИ №000200 по КВС 
на землището на с. Меден кладенец, обл. Ямбол, при граници на имота: ПИ 
№000087 и ПИ №000174. 

 
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 

предложение за съответствие на дейности с приоритетите и мерките на ОПР, 
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материалът бе докладван от вносителя на предложението - кметът на общината, 
Георги Георгиев. 

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

Георги Чалъков - председател на ПК „ССПЕПППР”: Постоянната 
комисията разгледа и подкрепя проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
           Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 
премина към процедура на гласуване. 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  

 
РЕШИ: 

 
Дейностите по проекта на Сдружение „Футболен клуб „Межда" с. Межда, с 

ЕИК по Булстат - 176119339, за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги на 
населението и икономиката в селските райони” пред МИГ - Тунджа, 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” – 20; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 

определяне на общински имоти за нуждите на Център за обществена подкрепа и 
Дневен център за стари хора в с. Скалица, материалът бе докладван от вносителя 
на предложението - кметът на общината, Георги Георгиев. 

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

Йовчо Митев - председател на ПК „ОС”: Постоянната комисията разгледа и 
подкрепя проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
           Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 
премина към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за 
поименно гласуване, приложен към протокола – с резултат: „За” – 12; „Против” – 
няма; „Въздържали се” –  8. 
 Георги Георгиев – кмет: Честито. Сега вече няма да имаме центрове, като 
делегирани от държавата дейности. Вашето решение беше задължително условие, 
за да можем да кандидатстваме пред Агенцията за соц. подпомагане за откриването 
на тези центрове. В резултат на това гласуване, опровергавате сами себе си, тъй 
като на предходна сесия гласувахте за създаването на тези социални институции.  
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 Георги Чалъков – общински съветник: Правя процедурно предложение да 
се прегласува точката.  
 Направеното процедурно предложение бе подложено на гласуване и 
прието с : 12 гласа – „За”; „Против” – няма; „Въздържали се” –  8. 
 Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов премина към процедура на 
прегласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване, 
приложен към протокола. 
 ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, 
 

Р Е Ш И : 
 

Не приема предложения проект за решение. 
 

Гласували: „За” – 12; „Против” – няма; „Въздържали се” –  8. 
 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 
предложение за продажба на общински недвижим имот, материалът бе докладван 
от вносителя на предложението - кметът на общината, Георги Георгиев. 

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

Йовчо Митев - председател на ПК „ОС”: Постоянната комисията разгледа и 
подкрепя проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
 Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за 
поименно гласуване, приложен към протокола. 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА 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 следния общински 
недвижим имот: 

-незастроено дворно място цялото с площ от 230 кв. м., за което е отредено 
УПИ ХІІ, в кв. 32 по плана на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: север - УПИ-
ХІІ; изток - улица; юг - УПИ-ХІ и запад - улица, с начална тръжна цена 9 
500/девет хиляди и петстотин/лв., без ДДС, депозит 1 000,00 лв. и такса за участие 
30 лв. 

 
Гласували: „За” – 12; „Против” – 7; „Въздържали се” –  1. 
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 
финансова подкрепа на Дневен център за хора с увреждания „Каритас”, гр. Ямбол, 
материалът бе докладван от вносителя на предложението - кметът на общината, 
Георги Георгиев. 

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

Георги П. Георгиев - председател на ПК „БФ”: Постоянната комисията 
разгледа и подкрепя проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
 Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за 
поименно гласуване, приложен към протокола. 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.8 и  т.23 от ЗМСМА,  

 
РЕШИ: 

 
Дава съгласие за финансова подкрепа на Дневен център за хора с 

увреждания „Каритас”, гр. Ямбол, в размер на 1 200 лв. за частично покриване на 
транспортните разходи на потребителите от община Тунджа. 

 
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 

изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”, материалът бе 
докладван от вносителя на предложението - кметът на общината, Георги Георгиев. 

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

Иван Божилов - председател на ПК „УТ”: Постоянната комисията разгледа 
и подкрепя проекта за решение. 

Иван Йоргов – общински съветник: Какво се прави по въпроса за ниско 
етажното застрояване за другите села? 

Мариета Сивкова – зам.-кмет: Работи се в момента. За с. Завой е изпратена 
преписка до Министерство на земеделието и храните за смяна предназначението 
на земята, а за с. Кукорево се доуточняват границите на имотите и се работи по 
събиране на документацията.   

Други изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. 
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА 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,  
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РЕШИ: 
 

Допуска да се измени Общия устройствен план в следния обхват: 
 - ПИ №000458, с площ 0,341 дка и част от поземлен имот №000472, с площ 

15,617 дка по КВС на с. Бояджик да се предвиди за „Устройствена жилищна зона с 
ниско етажно застрояване”. 

 
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” –  1. /Общински 

съветник Георги Ив.Георгиев не присъства в залата./ 

 
ПО ШЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 

„Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7602 „Граница с ОПУ Хасково – 
Г.Манастир – Крумово – Ген. Инзово – Роза” 1. участък „Граница с ОПУ Хасково 
– Г. Манастир” от км 8+600 до км 13+600 и 2. участък „ Г. Манастир – р-н 
Миладиновци” от км 14+300 до км 23+915 Област Ямбол” и 3. участък „р-н 
Миладиновци – Роза” от км 23+915 до км 39+800, материалът бе докладван от 
вносителя на предложението - кметът на общината, Георги Георгиев. 

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

Иван Божилов - председател на ПК „УТ”: Постоянната комисията разгледа 
и подкрепя проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. 
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 

СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  
 

РЕШИ: 
 

Елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта на 
интервенция са напълно изградени и/или реконструирани към момента на 
кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на 
съществуващата инфраструктура за период от 5 години след приключване на 
дейностите по проекта (в случай, че обекта на интервенция преминава през 
населено място). 

 
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветник Георги Ив.Георгиев не присъства в залата./ 
 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 
одобряване на проекти за Подробни устройствени планове – парцеларни планове 
за съоръжения на техническата инфраструктура, материалът бе докладван отново 
от вносителя на предложението - кметът на общината, Георги Георгиев. 
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Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия 
по точката за становище. 

Иван Божилов - председател на ПК „УТ”: Постоянната комисията разгледа 
и подкрепя проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. 
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 

СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията,  

РЕШИ: 
 

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за 
трасе на водопровод за питейна вода до поземлен имот №156019, в „Стопански 
двор”, землище с. Сламино, обл. Ямбол, от о.т. 9-10 през поземлен имот №000009, 
по КВС на землище с. Сламино, община „Тунджа”, гр. Ямбол. 

2. Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за 
трасе на подземен ел.кабел 20 кV през поземлени имоти №027040 и №000264, от 
съществуващ ЖРС №17 на отклонение за ТП-2 с. Кабиле, ВЛ СН изв. „Дражево” 
от П/Я Ямбол до нови БКТП 20/0,4 кV, с цел захранване с ел. енергия на 
поземлени имоти №019032 и №019033 в местността „Кос Тепе” по КВС на с. 
Кабиле, обл. Ямбол. 

3. Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за 
трасе на водопровод от уличен водопровод в северния край на с. Дражево до 
поземлен имот №009108, през поземлени имоти №000078, №000042, №000043, 
№000075 и в сервитута и обхвата на АМ „Тракия” - пресичане чрез хоризонтален 
дренаж при км 278+971,48 по КВС на землище с. Дражево, обл. Ямбол. 

4. Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за 
трасе на подземен кабелен ел.провод 20 кV до поземлен имот №009108, през 
поземлени имоти №000229, №000078, №000042, №000043, №000075 и в обхвата 
на АМ „Тракия” - пресичане при км 278+783,16 по КВС на землище с. Дражево, 
обл. Ямбол. 

5. Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за 
трасе на канализационен клон от поземлен имот №009108 до дере ПИ 43, през 
поземлени имоти №000043, №000075 и по сервитута на АМ „Тракия”, км 279, по 
КВС на землище с. Дражево, обл. Ямбол. 

 
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветник Георги Ив.Георгиев не присъства в залата./ 

 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 

промяна и допълване на Решение №116 от Протокол № 9/12.04.2012 г. на ОбС 
„Тунджа” за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг по 
Проект „Инвестиции в популяризирането на културното, историческото и 
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природното наследство в трансграничния регион” – ТГС, Договор – РД-02-29-
349/19.10.2012 г., материалът бе докладван от вносителя на предложението - 
кметът на общината, Георги Георгиев. 

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

Георги П. Георгиев - председател на ПК „БФ”: Постоянната комисията 
подкрепя проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за 
поименно гласуване, приложен към протокола. 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, §43 от ЗДБРБ за 2012г., чл.17, 
ал.1, т.4 и ал.2, и чл.47, ал.1 от Наредбата за условията, реда за съставяне, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет и поемане на общински дълг,  
 

РЕШИ: 
 

1. Допълва Решение №116 от Протокол №9/12.04.2012г. на ОбС „Тунджа” 
в частта обезпечения по т.1, пункт 7, както следва: 

• Начин на обезпечение на кредита: 
 
- Учредява залог върху постъпленията по валутна бюджетна сметка на 

Община „Тунджа”, по която постъпват средствата по проект „Инвестиции в 
популяризирането на културното, историческото и природно наследство в 

трансграничния регион” по Договор № РД-02-29-349/19.10.2011г. 

 

Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
/Общински съветник Георги Ив.Георгиев не присъства в залата./ 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 
упълномощаване на кмета на община „Тунджа” за издаване на Запис на Заповед в 
полза на МРРБ във връзка с изпълнение на проект „Тонзос – магията на Тунджа” 
– маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – 
Болярово”, материалът бе докладван от вносителя на предложението - кметът на 
общината, Георги Георгиев. 

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

Георги П. Георгиев - председател на ПК „БФ”: Постоянната комисията 
подкрепя проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за 
поименно гласуване, приложен към протокола. 
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ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, 

 
РЕШИ: 

 
Оправомощава кмета на Община „Тунджа” да издаде Запис на Заповед без 

протест и без разноски, платим на предявяване, за сумата 125 561,31 лв., като 
обезпечение на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ ВG161РO001/3.2-02/2011/023 „Тонзос - магията на Тунджа” - 
маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа - Ямбол - Стралджа – Болярово”. 

 
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветник Георги Ив.Георгиев не присъства в залата./ 

 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно отмяна на 

решение №67/26.01.2012 г. на ОбС „Тунджа” и определяне на делегат и 
заместник-делегати в ОС на РАО „Тракия”, материалът бе докладван от вносителя 
на предложението, Кирчо Карагьозов. Заседанието временно бе водено от зам.-
председателя на ОбС – Иван Георгиев. 

Зам.-председателят на ОбС, Иван Георгиев даде думата на общинските 
съветници по точката за становище.  

Изказвания и предложения направиха: 

Нели Славова – общински съветник: Предлагам за представител на ОбС 
„Тунджа” за делегат в Общото събрание на РАО „Тракия” да изберем 
председателя на ОбС Кирчо Карагьозов. 

Георги П. Георгиев – общински съветник: Предлагам за заместник на г-н 
Карагьозов да изберем общински съветник Георги Ив. Георгиев. 

Други предложения по точката от дневния ред не се направиха. 
Зам.-председателят на ОбС, Иван Георгиев прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. 
За предложението Кирчо Карагьозов да бъде избран за делегат в ОС на 

РАО „Тракия”, гласуваха „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
За предложението Георги Ив. Георгиев да бъде избран за заместник делегат 

в ОС на РАО „Тракия”, гласуваха „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  
няма. 

Зам.-председателят на ОбС, Иван Георгиев премина към процедура на 
гласуване. 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, 
на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от Устава на РАО 
„Тракия”,  

РЕШИ: 
 

1. Отменя Решение №67 от Протокол №5/26.01.2012 г. по т.15 от дневния 
ред. 
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2. Определя представител на ОбС „Тунджа” за делегат в Общото събрание 
на РАО „Тракия” председателя на ОбС „Тунджа” КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ. 

3. При невъзможност за участие на определения по т.2 делегат в заседание 
на Общото събрание, той ще бъде заместван от общинския съветник ГЕОРГИ 

ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ. 

 

Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
/Общински съветник Георги Ив.Георгиев не присъства в залата./ 

 

ПО ДВАДЕСЕТА И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 
приемане на Единен календар на община „Тунджа” за проявите в областта на 
културата, образованието и спорта през 2013 г., материалът бе докладван от зам.-
кмета на общината, Пенчо Пенев. 

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

Нели Славова - председател на ПК „СПОЗКСМДВ”: Комисията подкрепя 
проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 

СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

РЕШИ: 
 

Приема Единен календар на община „Тунджа” за проявите в областта на 
културата, образованието и спорта през 2013 година. 

 
Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

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

ПО ДВАДЕСЕТА И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 
приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
„Тунджа” за 2013 г., материалът бе докладван от зам.-кмета на общината, Пенчо 
Пенев. 

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

Нели Славова - председател на ПК „СПОЗКСМДВ”: Комисията подкрепя 
проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 

СЪВЕТ, на основание чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища,  
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РЕШИ: 
 

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
„Тунджа” за 2013 година.   

 
Гласували: „За” – 12; „Против” – няма; „Въздържали се” –  7. /Общински 

съветник Георги Ив.Георгиев не присъства в залата./ 
 

ПО ДВАДЕСЕТА И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 
предоставяне на финансови средства от бюджета на общината на ОУПБЗН – гр. 
Ямбол., материалът бе докладван от зам.-кмета на общината, Пенчо Пенев. 

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

Георги П. Георгиев - председател на ПК „БФ”: Постоянната комисията 
подкрепя проекта за решение. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за 
поименно гласуване, приложен към протокола. 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА,  

 

РЕШИ: 
 

Дава съгласие за предоставяне на финансови средства от бюджета на 
общината на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на 
населението” - гр. Ямбол в размер на 1 000 лв. 

 
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветник Георги Ив.Георгиев не присъства в залата./ 

 
ПО ДВАДЕСЕТА И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, 

относно отдаване под наем на имот – общинска собственост, материалът бе 
докладван от зам.-кмета на общината, Пенчо Пенев. 

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

Йовчо Митев - председател на ПК „ОС”: Постоянната комисията разгледа и 
подкрепя проекта за решение с 3:1 гласа. 

Изказвания по точката от дневния ред не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов премина към процедура на 

гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване, приложен 
към протокола. 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 
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от ЗОС, чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,  

 
РЕШИ: 

 
Да се отдаде под наем на „ПСТ ХОЛДИНГ” АД, гр.София, ЕИК-831928535, 

за срок от 1/една/година за изпълнение на договорни задължения по поддръжка 
на АМ „Тракия” в участъци на територията на Община „Тунджа”, З/три/ дка от 
следния недвижим имот - общинска собственост, представляващ: 

- ПИ №012043, пасище, мера, в м. „Бялата пръст”, целия с обща площ от 
17,688 дка, по КВС на землището на с. Кабиле, при граници на имота: ПИ 
№№012044, 000125, 000154, 013036, 013040, 000257 и 000070, при годишна наемна 
цена 300,00 лева, без ДДС. 

 
Гласували: „За” – 11; „Против” – 7; „Въздържали се” –  1. 

 /Общински съветник Георги Ив.Георгиев не присъства в залата./ 

 
ПО ДВАДЕСЕТА И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 

приемане на решение за еднократно парично подпомагане, становището на ПК 
„СПОЗКСМДВ”, бе докладвано от председателя на комисията, Нели Славова: На 
свое редовно заседание постоянната  комисията разгледа всичките постъпили 
петдесет молби и предлага следния проект за решение: 
1. Митка Костова Симеонова – с. Завой – за изследвания на внука й за детска ясла – 

получила помощ през м. ІІІ 
2. Йова Добрева Иванова – с. Х. Димитрово – за медикаменти и лечение – 50 лв. 
3. Иван Русев Иванов – с. Маломир – задоволяване на основни жизнени потребности и 

лечение – 80 лв. 
4. Илия Иванов Димитров – с. Дражево – за лечение – 70 лв. 
5. Владимир Василев Атанасов – с. Безмер – пътни разходи за онкоболници – гр. 

Бургас и гр. Пловдив, закупуване на лекарства /очна ябълка/ - 100 лв. 
6. Димитър Колев Алексиев – с. Х. Димитрово – за медикаменти и лечение – 60 лв. 
7. Веселина Ангелова Михалева – с. Х. Димитрово – за основни жизнени потребности – 

40 лв. 
8. Яна Георгиева Ленчева – с. Х. Димитрово – за медикаменти и лечение – 50 лв. 
9.  Кирчо Атанасов Иванов – с. Завой – за основни жизнени потребности – 50 лв. 
10.  Донка Атанасова Иванова – с. Миладиновци – задоволяване на основни жизнени 

потребности – 100 лв. 
11.  Донка Василева Димитрова – с. Миладиновци – задоволяване на основни жизнени 

потребности – 80 лв. 
12. Мария Иванова Димова – с. Козарево – за закупуване на лекарства – 60 лв. 
13. Генчо Валентинов Генчев – с. Г. Манастир – за заплащане на ученическа квартира – 

100 лв. 
14. Донка Василева Иванова – с. Х. Димитрово – извънредно възникнал здравословен 

проблем /оперативна интервенция на става/ - 250 лв. 
15. Мария Петрова Георгиева – с. Окоп – за отопление и лекарства – 50 лв. 
16. Траян Василев Георгиев – с. Х. Димитрово – основни жизнени потребности – 70 лв. 
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17. Недялка Радкова Кондева – с . Х. Димитрово – за медикаменти и лечение – 60 лв. 
18. Стоянка Георгиева Георгиева – с. Х. Димитрово – за медикаменти и лечение – 50 лв. 
19. Спаска Господинова Сачева – с. Бояджик – за оперативно лечение /става/ и 

лекарства – 200 лв. 
20. Тодорка Христова Василева – с. Х. Димитрово – за лекарства и лечение – 70 лв. 
21. Недялко Стефанов Атанасов – с. Чарган – за ремонт на къщата – 70 лв. 
22. Кръстинка Колева Недева – с. Дражево – основни жизнени потребности – висок 

доход (323 лв.) – ОТКАЗВА СЕ 
23. Дафинка Недялкова Димитрова – с. Дражево – домашни проблеми – 60 лв. 
24. Калинка Андонова Атанасова – с. Дражево – за лечение и битови нужди – 70 лв. 
25. Ивелина Асенова Емилова – с. Чарган – здравословни проблеми – предстояща 

операция на черен дроб - 150 лв. 
26. Любомир Стоянов Филипов – с. Челник – основни жизнени потребности – 70 лв. 
27. Минчо Иванов Георгиев – с. Козарево – задоволяване на основни жизнени 

потребности – 60 лв. 
28. Василка Атанасова Георгиева – с. Козарево – задоволяване на основни жизнени 

потребности – 60 лв. 
29. Атанас Станчев Атанасов – с. Завой – задоволяване на основни жизнени потребности 

– 50 лв. 
30. Стоян Йорданов Панайотов – с. Ген. Тошево – проблеми от комунално – битов 

характер и закупуване на лекарства – 70 лв. 
31. Димитър Андонов Митев – с. Чарган – извънредно възникнали здравни проблеми – 

50 лв. 
32. Жеко Стоев Жеков – с. Сламино – подготовка на документи за явяване на ТЕЛК – 

100 лв. 
33. Руска Колева Василева – с. Ген. Инзово – извънредно възникнали здравни проблеми 

– 70 лв. 
34. Яна Кунева Киречева – с. Ген. Инзово – проблеми от комунално-битов характер – 70 

лв. 
35. Илия Иванов Манолов – с. Завой – закупуване на лекарства – 70 лв. 
36. Лалка Димитрова Христова – с. Завой – битови нужди – 60 лв. 
37. Гинка Стефанова Иванова – с. Завой – подпомагане на децата за дрехи и учебници – 

некоректно попълнени документи – постоянен адрес гр. Ямбол 
38. Катя Ганчева Иванова – с. Завой – за основни жизнени потребности - некоректно 

попълнени документи – постоянен адрес гр. Ямбол 
39. Георги Киров Михайлов – с. Завой – за основни жизнени потребности – 60 лв. 
40. Кристина Василева Димитрова – с. Овчи Кладенец – за основни жизнени 

потребности – 60 лв. 
41. Веска Русева Петрова – с. Окоп – за битови нужди – 70 лв. 
42. Анка Илиева Иванова – с. Безмер – подпомагане на децата за училище – 100 лв. 
43. Христо Андонов Христов – с. Калчево – извънредно възникнали здравни проблеми 

– 100 лв. 
44. Величка Тенева Тюфекчиева – с. Тенево – продължаване на лечение – 70 лв. 
45. Иванка Стойкова Тодорова – с. Коневец – закупени корекционни очила на дъщеря й 

– 200 лв. 
46. Панайот Димитров Панайотов – с. Челник – закупуване на лекарства – 80 лв. 
47. Тодор Кънев Митев – с. Тенево – проблеми от битов характер и здравни проблеми – 

60 лв. 
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48. Денка Колева Русева – с. Тенево – за отопление – 60 лв. 
49. Георги Цонев Георгиев – с. Маломир – за лекарства – 100 лв. 
50. Георги Александров Пеев – с. Ген. Тошево – проблеми от комунално-битов характер 

– 200 лв. 

 
Нели Славова – председател на ПК „СПОЗКСМДВ”: Уважаеми колеги, 

искам да направя и едно предложение за отпускане на еднократно парично 
подпомагане, в следствие на влошаване на здравословното състояние на един от 
гражданите от с. Ботево – Иван Георгиев Панев, в размер на 300 лв. Давам думата 
на общински съветник Йовчо Митев за повече обяснения по въпроса. 

Йовчо Митев – общински съветник: Поводът, по който предлагам да бъде 
отпусната  помощ на лицето Иван Панев е неприятен. Той е на 54 години и е 
претърпял три неуспешни операции от тумор в мозъка. Ефект – никакъв. Има 
болна майка, която е със 130 лв. пенсия. Съпругата му ги гледа и двамата. Имат и 
две деца. Похарчили са много пари за лечение. В момента, същият не получава и 
средства, тъй като ТЕЛК-а трябва да си промени решението (от два месеца не е 
получавал средства). Нямат пари за дърва. Нещо ужасно е, а и човекът е почти на 
смъртен одър. За това имам апел към вас, да подкрепите направеното 
предложение, искам само да допълня, че той е над 10 години председател на 
читалището в с. Ботево. Съгласен съм една година за с. Ботево да няма еднократни 
малки помощи, но в такива моменти да се помага. Благодаря ви предварително.  

Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 
премина към процедура на гласуване за постъпилото допълнение в проекта.  
Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване, приложен към 
протокола. Беше гласувано с 19 гласа „За”. 

Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 
премина към процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за 
поименно гласуване, приложен към протокола. 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.2, ал.3 от Правилника за 
еднократно парично подпомагане, 

 
Р Е Ш И : 

 
Отпуска еднократно парично подпомагане на следните лица в размер на: 

1. Йова Добрева Иванова – с. Х. Димитрово – 50 лв. 
2. Иван Русев Иванов – с. Маломир – 80 лв. 
3. Илия Иванов Димитров – с. Дражево – 70 лв. 
4. Владимир Василев Атанасов – с. Безмер - 100 лв. 
5. Димитър Колев Алексиев – с. Х. Димитрово – 60 лв. 
6. Веселина Ангелова Михалева – с. Х. Димитрово – 40 лв. 
7. Яна Георгиева Ленчева – с. Х. Димитрово – 50 лв. 
8.  Кирчо Атанасов Иванов – с. Завой – 50 лв. 
9.  Донка Атанасова Иванова – с. Миладиновци – 100 лв. 
10.  Донка Василева Димитрова – с. Миладиновци - 80 лв. 
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11. Мария Иванова Димова – с. Козарево – 60 лв. 
12. Генчо Валентинов Генчев – с. Г. Манастир – 100 лв. 
13. Донка Василева Иванова – с. Х. Димитрово – 250 лв. 
14. Мария Петрова Георгиева – с. Окоп – 50 лв. 
15. Траян Василев Георгиев – с. Х. Димитрово – 70 лв. 
16. Недялка Радкова Кондева – с . Х. Димитрово – 60 лв. 
17. Стоянка Георгиева Георгиева – с. Х. Димитрово –50 лв. 
18. Спаска Господинова Сачева – с. Бояджик – 200 лв. 
19. Тодорка Христова Василева – с. Х. Димитрово – 70 лв. 
20. Недялко Стефанов Атанасов – с. Чарган – 70 лв. 
21. Дафинка Недялкова Димитрова – с. Дражево – 60 лв. 
22. Калинка Андонова Атанасова – с. Дражево – 70 лв. 
23. Ивелина Асенова Емилова – с. Чарган – 150 лв. 
24. Любомир Стоянов Филипов – с. Челник – 70 лв. 
25. Минчо Иванов Георгиев – с. Козарево – 60 лв. 
26. Василка Атанасова Георгиева – с. Козарево – 60 лв. 
27. Атанас Станчев Атанасов – с. Завой – 50 лв. 
28. Стоян Йорданов Панайотов – с. Ген. Тошево – 70 лв. 
29. Димитър Андонов Митев – с. Чарган – 50 лв. 
30. Жеко Стоев Жеков – с. Сламино – 100 лв. 
31. Руска Колева Василева – с. Ген. Инзово – 70 лв. 
32. Яна Кунева Киречева – с. Ген. Инзово – 70 лв. 

33. Илия Иванов Манолов – с. Завой – 70 лв. 
34. Лалка Димитрова Христова – с. Завой – 60 лв. 
35. Георги Киров Михайлов – с. Завой – 60 лв. 
36. Кристина Василева Димитрова – с. Овчи Кладенец – 60 лв. 
37. Веска Русева Петрова – с. Окоп – 70 лв. 
38. Анка Илиева Иванова – с. Безмер – 100 лв. 
39. Христо Андонов Христов – с. Калчево – 100 лв. 
40. Величка Тенева Тюфекчиева – с. Тенево –70 лв. 
41. Иванка Стойкова Тодорова – с. Коневец – 200 лв. 
42. Панайот Димитров Панайотов – с. Челник – 80 лв. 
43. Тодор Кънев Митев – с. Тенево – 60 лв. 
44. Денка Колева Русева – с. Тенево – 60 лв. 
45. Георги Цонев Георгиев – с. Маломир – 100 лв. 

46. Георги Александров Пеев – с. Ген. Тошево – 200 лв. 
47. Иван Георгиев Панев – с. Ботево – 300 лв. 

 
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

/Общински съветник Георги Ив.Георгиев не присъства в залата./ 
 

ПО ДВАДЕСЕТА И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 
изказвания, питания, становища и предложения на граждани”, изказвания не се 
направиха. 

Кирчо Карагьозов - председател на ОбС: И преди да приключа и закрия 
настоящето заседание, искам да поканя отново всички общински съветници за 
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публичното обсъждане на намерения за поемане на общински дълг – тип 
„Овърдрафт” от община „Тунджа” – Ямбол, което ще се проведе днес от 13.30 ч. 
в Залата на община „Тунджа”. 

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

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

      НА ОбС „ТУНДЖА”: 
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/ 

 
 
 
 
Протоколист:  

           /Цв.Фотева/  
30.10.2012 г., 
гр. Ямбол 


