
Общински съвет „Тунджа” - Ямбол 

                                                       Протокол 19/18.12.2012 г. 
Стр. 1 от 28 

 

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 
№ 19 

 
Днес, 18.12.2012 година, от 10:00 часа, на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и 

с Покана № 19/11.12.2012 г., се проведе деветнадесетото редовно заседание на 
ОбС „Тунджа” в заседателната зала на община „Тунджа”. При откриване на 
заседанието присъстваха 20 от 21 общински съветници, отсъства Иван Георгиев 
(по уважителни причини). На заседанието присъстваха още кметът на общината: 
Георги Георгиев; зам.-кметовете: Ели Василева и Станчо Ставрев; секретарят 
Андон Кръстев; кметове, кметски наместници, гости и журналисти. 

Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов връчи отговорите от кмета до 
общинските съветници от питанията им от предходната сесия – Мариана 
Обретенова, Иван Йоргов, Марияна Тодорова и Добри Иванов и 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 Декларация за достъп до спорт в община „Тунджа” 
- Предоставяне на финансова помощ на НЧ „Христо Ботев - 1928”, с. 

Ботево, общ. „Тунджа” 
 Постъпилите допълнителни материали да влязат в дневния ред под номера 
съответно 17 и 18, а решението за отпускане на ЕПП да стане 19 точка. 

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 20 гласа „За”. 
Целият дневен ред, заедно с направените промени бе утвърден с 20 гласа 

„За”, прието бе заседанието да продължи по следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Приемане на Наредба за определяне и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община „Тунджа”.  

2. Приемане на Наредба за управлението и поддържането  на гробищните 
паркове на територията на Община „Тунджа”.  

3. Актуализация на бюджета на Община „Тунджа” за 2012 година.  
4. Определяне на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2013 година.  
5. Поемане на дълг по реда на Закона за общинските бюджети по проект BG 

161 РО 001/3.1-03/2010/022 „Подобряване и популяризиране на водещи 
туристически атракции в Ямбол”.  

6. Кандидатстване на Община „Тунджа” с инвестиционно предложение 
„Обновяване на посетителски център Бакаджик” по мярка 313 „Насърчаване 
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на туристическите дейности” от Стратегия за местно развитие на МИГ –
Тунджа (2011-2015). 

7. Кандидатстване на Община „Тунджа” с инвестиционно предложение 
„Рехабилитация на обществено значими зелени площи чрез изграждане на 
детски площадки в селата Завой и Бояджик” по мярка 322: „Обновяване и 
развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на МИГ 
„Тунджа” (2011-2015).  

8. Определяне и предоставяне на общински имот за нуждите на Дневен 
център за стари хора в с. Скалица.  

9. Определяне на имот от общински поземлен фонд за обезщетение на 
собственик с възстановено право на собственост.  

10. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост.  
11. Издаване на разрешително за ползване на воден обект, общинска 

собственост.  
12. Прекратяване на съсобственост.  
13. Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот - общинска 

собственост.  
14. Одобряване на задания за проектиране и разрешаване изработването на 

проекти за Подробен устройствен план.  
15. Одобряване на Подробни устройствени планове в частта план-схеми за с. 

Кукорево и с. Гълъбинци, област Ямбол.  
16. Одобряване на проекти за Подробни устройствени планове – парцеларни 

планове за съоръжения на Техническата инфраструктура.  
17. Приемане на Декларация за достъп до спорт в община „Тунджа”. 
18. Предоставяне на финансова помощ на Народно читалище „Христо Ботев – 

1928”, с. Ботево, общ. „Тунджа” 
19. Приемане на решение за еднократно парично подпомагане.  
20. 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 20 гласа „За”. 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на 

Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията 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. 

Георги П. Георгиев - председател на ПК „БФ”: Постоянна комисия 
„Бюджет и финанси” подкрепя проекта за решение. 

Изказвания направиха: 
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Мариана Обретенова – общински съветник: Може ли да ми се обясни в 
Наредбата, в раздел цени за услуги и права, предоставяни от община „Тунджа”, в 
т. 3 – за копиране на документация – за 1 страница А3 – 3 лв.; за 1 страница А4 – 2 
лв. – какво включва тази цена, при условие, че копирните услуги са от порядъка на 
0,10 лв.? Това е на страница 20, Приложение №5, тъй като на по-предна страница 
(15-та) в т.5 – копиране и заверяване на 1 бр. формат А4 (едностранно) е 0,50 лв. И 
още едно питане имам към тази Наредба – в РАЗДЕЛ ІІІ – Такси за детски ясли, 
детски градини и други общински услуги – в чл.24, ал.6 –„ За деца, ползващи 
облекчения по предходните алинеи, таксата се събира в най-благоприятния за тях 
размер.”. Как да го разбираме „най-благоприятния за тях размер”? Това значи, че 
няколко месеца ще посещава детското заведение и няма да плащат? И кога 
настъпва този момент – след 2 месеца, след 6 месеца, след 1 година? Благодаря ви. 

Андон Кръстев – Секретар на община „Тунджа”:  Искам да дам малко 
разяснения на Приложение №5 за копиране на документация. Много често, това е 
документация, която се намира в отдели „Общинска собственост” или 
„Териториално и селищно устройство”. Това е една документация, значителна 
част, от която е техническа документация, друга част може де на е техническа, 
напр. договори за наем, продажба; справки, които гражданите искат да направят по 
имоти, които са тяхна или общинска собственост, съответно да издадем 
необходимото копие от документ. Това е документация, която обикновено, за да 
бъде открита е необходимо много техническо време за намиране. Една част от 
тази документация, която се съхранява в отдел „Общинска собственост” е от 1950 
г. - документация, която се намира в архивите на администрацията и понякога, за 
да бъде открита е необходимо да се търси не един ден, а няколко, защото не 
винаги гражданинът е точен в годината, в периодите, в това какво се иска. Това се 
има предвид. Не, стойността на самата копирна услуга, а стойността на ресурса 
време, който трябва да бъде осигурен за намирането на търсения документ. 

Станчо Ставрев – зам. - кмет: В чл.24, ал.6 – „ За деца, ползващи облекчения 
по предходните алинеи, таксата се събира в най-благоприятния за тях размер.” се 
има предвид, в предходните алинеи са дадени възможности за облекчение на деца 
на многодетни родители. Всъщност, родителят може да избере най-
благоприятната позиция, в която се намира. Има различни позиции: разбираме, 
когато децата ползват образователни услуги в детски заведения, учебни заведения 
на територията на нашата община, или когато не ползват такива услуги, родителят 
преценя кой за него, от предходните алинеи, е най-благоприятен момент и той 
плаща за дете на многодетен родител, на когото останалите деца посещават детски 
и учебни заведения на територията на общината и тогава плаща 15% от таксата. 

Георги Ив. Георгиев – общински съветник: Аз имам едно предложение по 
чл.24, ал.8 да допълним „...или предоставяне на медицинска бележка за неговото 
отсъствие.”. 

Станчо Ставрев – зам. - кмет: Тук се формулират случаите, когато не се касае 
за здравословен проблем.Когато става въпрос за здравен проблем се представя 
медицинска бележка, но то не е обект на тази Наредба. Тук е казано, че детето 
може да отсъства по семейни причини и тогава родителят може да удостовери с 
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бележка от родителя, че детето действително се е налагало да отсъства от детската 
градина и тогава няма да му бъде начислена такса. 

Георги Ив. Георгиев – общински съветник: Оттеглям предложението. 
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.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8 и чл.9 от Закона за местните 
данъци и такси,  

РЕШИ: 
 

1. Отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа”, приета на заседание 
на ОбС с протокол №36/04.03.2003г., считано от 01.01.201Зг. 

2. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община „Тунджа”, в сила от 01.01.201З г. 

Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” –  7. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на 

Наредба за управлението и поддържането на гробищните паркове на територията 
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”: Постоянна комисия подкрепя 
проекта за решение. 

Изказвания направиха: 

Иван Божилов – общински съветник: Прекрасно е, че ще има Наредба за 
гробищните паркове. Имам следното питане: Как и по какъв начин ще бъде 
направена достъпна среда за всички и дори за хората с увреждания? И тези 
гробищни паркове трябва да бъдат оградени, те и в момента са оградени с една 
паянтова ограда. Откъде ще бъде този ресурс? Откъде ще дойде? 

Георги Георгиев – кмет: Уважаеми г-н Божилов, аз се радвам, че и вие даже 
приемате необходимостта от ясна регламентация на гробищните паркове, на 
тяхното устройство, поддържане и т.н. на територията на община „Тунджа”. 
Именно, изхождайки от тази необходимост, предлагаме днес на вашето внимание, 
гласуването на този вариант на Наредба, поради крайната необходимост от 
въвеждане на такъв регламент. От години в други общини, под формата на една 
или друга, Наредба съществува. В нашата община, едва сега, това започва да става 
факт, което не означава, че по един или друг начин не е съществувал някакъв 
определен ред, порядък, заграждане и т.н. на гробищната територия. По този 
начин се опитваме, а сами разбирате, че това няма да бъде еднократен акт, а 
процес, в който всички заедно – общината (създавайки регламента), кметовете и 
кметските наместници (със съответните отговорности, регламентирани в 
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Наредбата) и най-вече гражданите се опитаме да направим местата за покой на 
нашите близки максимално уредени и цивилизовани. Що се отнася до средствата?! 
Средствата и парите, разбира се, имат един основен недостатък, че никога не 
достигат. Няма как да финансираме всички дейности в гробищните паркове с 
такси, защото те би били непосилни за плащане от хората, особено към 
настоящия момент. Предният път коментирахме размера на таксата с кметовете и 
се ограничихме около тези предложения, които функционират по Наредбата. За 
всичко останало ще трябва в някаква степен да финансираме с други общински 
приходи, с безвъзмезден труд от страна на хората, вероятно има и други начини, с 
които да подобрим състоянието на нашите гробищни паркове. Искам да 
подчертая, че преди години, всички наши гробищни паркове бяха заградени, с 
прилични постройки в някои от тях и с много други неща, които са необходими 
за тези паркове. Като много други неща, които се разрушиха в нашата държава, 
това не подмина и тези свещени места от посегателствата на вандалите. Много 
пъти, в моите срещи и разговори с хората по места, са поставяли този въпрос. 
Доста предписания вече имам и аз, и кметовете по места, за извършване на най-
необходимите дейности в гробищните паркове, с поставени конкретни срокове. 
По тази причина преди месеци, аз поставих задачата да бъдат устойностени най-
необходимите дейности, за да приведем в максимално приличен вид парковете. 
Сметката към момента по информация, подадена от всичките кметове и кметски 
наместници, е от порядъка на над 200 000 лв. – за инвентарно заграждане, за 
строителство на портали, за снабдяване със съдове за смет, за довеждане питейна 
вода и др. А най-сложно безспорно е изграждането на алейната мрежа. Ако някой 
може да си представи, че в стари погреби от преди десетки години би могло към 
настоящия момент да се изгражда алейна мрежа – аз лично не мога да си 
представя. Ще се радвам, ако имате подобни идеи, реалистични, за да ги 
реализираме с течение на времето. Пак казвам – това е въпрос на един начален 
регламент, който се надявам сега, вие, уважаемите съветници да приемете, а след 
това с общи усилия, както на общината, така и на гражданите по места, на 
кметовете, на всички нас, на цялата общественост да направим и тези места 
цивилизовани и европейски. Такива, каквито трябва да бъдат, и каквито ние ги 
дължим към паметта на хората, които сме положили там. 

Георги Ив. Георгиев – общински съветник: Може би от страна на 
общинската администрация да се направи предложение за реконструиране на 
всички гробищни паркове в населените места. За новия програмен период има 
възможност общините да кандидатстват по европейските програми за 
реконструкция на гробищните паркове. Мисля, че това ще реши като цяло 
проблема  в нашата община. Но за сега това е невъзможно. Говорим за проектите 
за периода 2014-2020 г.          

Георги Георгиев – кмет: Предложението на  г-н Иванов е интересно, но сега 
нямам информация за подобна възможност общините да кандидатстват за 
реконструкция, модернизация и както искате го наречете на гробищните паркове. 
В момента се подготвя новият планов период на Европейския съюз, на България, 
като член на Европейския съюз и от там нашите ангажименти и възможности за 
кандидатстване. Аз ще се опитам да сондирам мнения и възможности в тази 
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посока, дали е това е допустимо, съгласно първоначалния ни подписан договор. 
Иначе кой бяга от възможности, тогава, когато ги има – в положителна светлина.    

Жеко Колев – общински съветник: Идеите са добри, но както каза и г-н 
Кметът, реализацията в старите ни налични гробищни паркове едва ли могат да се 
реализират. Ние сме свидетели, примерно Ямболското и Елховското гробище, как 
станаха по-добри, когато теренът се смени. Тогава, ако наистина приемем една 
добра и силна Наредба, не казвам, че наведнъж във всички населени места в 
община „Тунджа” могат да се реализират  тези проекти, но стъпка по стъпка със 
закупуване на нов терен, с парцелиране и т.н. нещата, смятам, че ще се справят и 
хората от местната общност ще помагат.      

Георги Георгиев – кмет: Извинявам се , че за пореден път вземам думата, но 
искам да кажа нещо много важно. До сега, винаги, ние сме се опитвали с 
наличните местни сили, и това, разбира се, пада най-много на гърба на кметовете 
и кметските наместници, най-вече доброволно или с усилията на хората по 
различните програми да поддържаме в максимално добро състояние гробищните 
паркове. И тук искам да поздравя дейните и инициативните кметове и наместници. 
Сега, обаче, от няколко месеца, имаме действително една основно променена 
обстановка и се дължи главно на това, че във всичките населени места има да 
работят хора по програмите – 2-3 в малките, до почти 10 и нагоре в големите. Това 
е сериозна работна сила, която виждам, че по-голямата част от кметовете 
използват по предназначение и видът на нашите населени места, в това число и 
състоянието на гробищните паркове, категорично е променено в положителен 
смисъл. Предполагам, че тази тенденция за трудова заетост на хората, като 
национална политика и като възможност за финансиране от европейските 
фондове, ще се запази и през следващите години. За това, апелирам към кметовете 
и кметските наместници, отново и максимален ангажимент към тези хора, 
доколкото им позволява длъжностната характеристика, да направят гробищните 
паркове още по-прилични и по-благоустроени. По тази причина, ще ви 
предложа, когато разглеждаме бюджета на общината през януари месец, да 
заделим по-големи количества средства, с които да разполагат кметовете и 
наместниците по места, за закупуване на материали, инструменти и др. 
необходими средства за труда на тези хора.   

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 ВТОРА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на    
основание  чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА,  

 
РЕШИ: 

 
Приема Наредба за управлението и поддържането на гробищните паркове 

на територията на Община „Тунджа".     
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно  актуализация на 
бюджета на Община „Тунджа” 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. 

Георги П. Георгиев - председател на ПК „БФ”: Постоянна комисия 
„Бюджет и финанси” подкрепя проекта за решение. 

Изказване направи: 

Иван Йоргов – общински съветник: По тази точка имам питане: Каква е 
цялата сума по ремонтите на здравната служба в с. Бояджик и Безмер? И „Местни 
дейности” по §10-20 – там е заложена сумата 10 000 лв. за външни услуги, дали е 
правописна грешка, или е изпуснато нещо, но по моя разбивка сумата е 9 000 лв., 
ако може да ми се обясни само. 

Георги Георгиев – кмет: Г-н Йоргов, тук ясно е написано – Безмер – 25 796 
лв., Бояджик – 7 211 лв. И вторият въпрос §10-20 сумата е 10 000 лв. 

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 ТРЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на 
основание чл.18 от Закона за общинските бюджети, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, 
чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012 г., чл.36, т.1 и т.З, и чл.37, ал.2 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.: 
1.1. По приходната част увеличение със сумата от 109 230 лв., съгласно 
Приложение №1, както следва: 
1.1.1. Увеличава приходите за държавни дейности с 41 013лв., в т.ч.  

- неданъчни приходи -                               / + 41 013 лв./ 
1.1.2. Увеличава  приходите за местни дейности с 68 217 лв., в т.ч. 

- неданъчни приходи -                        /-134 077лв./ 
- трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки -     /+ 6 лв./ 
- операции с фин.активи и пасиви -   /+ 202 288лв./ 

1.2. По разходната част увеличение със сумата от 109 230 лв., разпределена по 
функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация, съгласно 
Приложение №1, както следва: 
1.2.1. Увеличава държавните дейности с 41 013 лв. 
1.2.2. Увеличава местните дейности с 61 517 лв. 
1.2.3. Увеличава дофинансирането на държавните дейности с 6 700 лв. 

2. Актуализира средствата за капиталови разходи от 1 052 393 лв. на 
1 322 060 лв. и поименния списък, в т.ч. от приходи с общински характер по 
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чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012 г. - от 283 080 лв. на 250 000 лв., съгласно 
Приложение №2 и одобрява разпределението, както следва: 
2.1. За основни ремонти - 1 036 899 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.  Увеличава лимита за представителни разходи на председателя на ОбС с 2 
000 лв. 

4. Увеличава субсидията за дофинансиране на читалищата с 6 700 лв. за 
трудови разходи. 

5. Определените средства по т.11 и т.14 от Решение №77 по Протокол №7 
от 20.02.2012 г. за среднодневен оклад за втора закуска на учениците в началните 
училища „Васил Левски”, с.Завой, община „Тунджа” и „Св.Климент Охридски”, 
с.Крумово, общ. „Тунджа”, да се използват като общинско съфинансиране на 
обедното хранене в рамките на проект „Топъл обяд” по Програма „Топъл обяд” 
на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК за периода на реализация на 
дейностите. 

6. Одобрява актуализация на собствени приходи на училищата в държавните 
дейности, в размер общо на 41 013 лв. 

7. Одобрява намаление на бюджета на ФА „Тунджа” с 5 700 лв. по 
приходната и разходната част, съгласно разпределението в Приложение №1. 

8. Задължава кмета на общината да извърши, произтичащите от това, 
корекции по списъка за капиталовите разходи и бюджет на общината, съгласно 
ЗДБРБ за 2012 г. 

Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” –  7.   
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно определяне на 

таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2013 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. 

Георги П. Георгиев - председател на ПК „БФ”: Постоянна комисия 
„Бюджет и финанси” подкрепя проекта за решение. 

Изказване направи: 
Марияна Тодорова – общински съветник: Уважаеми дами и господа, 

присъстващи в залата, подготвила съм писмено мое питане, което съдържа 
няколко въпроса и предполага писмен отговор: 

1. Как бяха уведомени кметовете, кметските наместници и жителите от 
община „Тунджа” за промените на промилите за такса битови отпадъци за 2013 г. 

2. Бих желала да получа справка, изготвена по месеци, отнасяща се за 
всички населени места на територията на община „Тунджа”, в която да бъдат 
посочени броят и видът на съдовете за битови отпадъци, както и извозеното 
количество отпадък от началото на календарната година до 31.10.2012 г. 

3. Какъв е процентът на събираемост на таксата за битови отпадъци от 
началото на календарната година до 31.10.2012 г.? Колко са приходите и разходите 
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за дейността на същия период от време? Бих желала да получа справка по 
населени места, тъй като по тези въпроси, не са ни предоставени отчетни данни. 

Георги Георгиев – кмет: В мотивационната част на материала е достатъчно 
ясно обяснено за какво става въпрос: Начинът на формиране на размера на 
таксите се запазва абсолютно по същия, както предходната година. Единствено, 
което тук бележи ръст, е съгласно Постановление №207, което задължава от тази 
година, за това, че не депонираме на нерегламентирано депо, да плащаме една 
наказателна санкция, която е в двоен размер на тон. За 2012 г. на тон това бяха 15 
лв., за 2013 г. - размерът на тази такса, става 30 лв. И завишението в абсолютния 
размер, на това, което виждате като разлика от миналата година, е завишението от 
тази санкция. Ако ние нямаме депониране на регламентирано депо, т.е. да бъде 
изграден регионалният център за отпадъци на Хаджидимитрово, всеки един от вас 
може да накачи тази сума върху това 661 000 лв. и тогава ще види за какво става 
въпрос - пропорционалното увеличение от порядъка на малко над 20 % за всяко 
населено място. Виждате различни стойности на промилите за всяко населено 
място, по простата причина, че е различна данъчната оценка на имотите, както на 
физическите, така и на юридическите лица. За това някъде ще видите промили, 
които са една цифра, другаде двуцифрени промили, но промилите не означават 
нищо. Важен е размерът на сумите, които формират тези промили, защото ние не 
плащаме промили, а плащаме български левове. Това средно увеличение е 
пропорционално за всяко едно населено място и разбира се са съобразени много 
други неща при формирането на таксата, като напр. в някои от нашите населени 
места има увеличение на тонажа, в резултат на наблюденията (вече трета година 
осъществяваме тази дейност). Наблюдава се ръст в количеството, което се събира 
от определено населено място. В проекта за план-сметка не може да не се 
съобразява и да не се отчита този фактор, защото наказателната санкция се плаща 
на тон и в прогнозите, напр. в с. Роза за услугата сметосъбиране и сметоизвозване 
ще бъдат по-високи на база генерираното по-голямо количество отпадък. Там, 
където се наблюдава тенденцията на спад, съответно и прогнозата е на намаление 
на цифрите. Опитали сме се да се съобразим максимално с всички, влияещи на 
това ценообразуване, фактори да направим тази такса относително поносима от 
физическите и юридическите лица. Що се отнася до изпълнението – и тази 
година няма да изпълним събираемостта на таксите. Даже моите очаквания бяха 
много песимистични. Предполагам, че до края на годината ще надхвърлим малко 
над половин милион. Това означава, че най-вероятно или няма да можем да 
платим за м. октомври разходите по договора, който така е сключен със 
сметосъбиращата фирма, или ако платя, това ще бъде за сметка на други приходи 
на общината, за да не тръгне фирмата да ни съди, защото тя би имала категорично 
основание – ние не си изпълняваме задълженията по договора. Но все пак да 
видим събираемостта след още няколко дни и от там нататък ще се преценят 
действията ни в тази връзка. Но при всички случаи кметовете и наместниците 
знаят за събираемостта на местните данъци и такси, особено най-притеснителна е 
таксата битови отпадъци. Причината за не плащането на таксата от физически и 
юридически лице най-вероятно е, че някои нямат пари, други не се грижат за 
имотите си, трети, защото това им е философията – решили са да не плащат. И 
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ние сме предприели принудителни действия към тези, които са надхвърлили 
всякакви законови изисквания – повече от 5 години да не плащат, чрез съдия-
изпълнител. Кметовете и наместниците имат ангажимента да връчват актовете. И 
сега последователно ще вървят изпълнителните дела, докато всички не се научим 
да си изпълняваме, това основно задължение – плащане на данъци, за да 
функционира държавата и общината. Да се надяваме, че до 2013 г. ще бъде 
построен този регионален център, за който подписахме договор. 

Атанас Христов – общински съветник: Разбира се, че всички сме за една по-
чиста община и че трябва да се плащат местните данъци и такси, но така и не 
можах да чуя отговора на конкретния въпрос – Изпълнена ли е Вашата заповед да 
бъдат информирани жителите и хората на общината и по какъв начин по-точно? 

Георги Георгиев – кмет: Кметовете и наместниците слагат Заповедите на 
видни места. Освен това някой от кметовете ме уведомяват, че правят общоселски 
събрания сега в края на годината, за което ги поздравявам – Ханово, Ген. Инзово и 
др. Това са големите възможности, за да се обсъждат всякакви общински 
проблеми, като се започне от проекта за общинския бюджет. Знаете ли колко 
предложения постъпиха за обсъждане на бюджета? 

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 ЧЕТВЪРТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на 
основание  чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67, ал.2 от ЗМДТ,  

 
РЕШИ: 

 
1. Таксата за битови отпадъци за 2013 г. се определя пропорционално върху 

данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и 
пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти на 
юридическите лица, по смисъла на чл.21 от ЗМДТ. 

2. Одобрява план-сметка на приходите за 2013 г. в размер общо на 661 275 
лв., съгласно Приложение №1 и по източници, както следва: 

2.1. От облагане на физически лица - 432 731 лв. 
2.2. От облагане на юридически лица - 228 544 лв. 
3. Одобрява план - сметка на разходите за 2013 г. общо в размер на 661 275 

лв., съгласно Приложение №1 и по дейности, както следва: 
3.1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждането им и за ползване на депо или 
други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци - общо 
498 248 лв., от които: 

3.1.1. за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или 
други инсталации или съоръжения за обезвреждането им - 405 756 лв.; 

3.1.2. за ползване на депо или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане на битовите отпадъци - 92 492 лв.; 
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3.2. Закриване и мониторинг на нерегламентирани сметища на територията 
на общината и отчисления за изграждане на инфраструктура за третиране на 
битовите отпадъци - общо 133 267 лв., от които: 

3.2.1. за закриване и мониторинг на нерегламентирани сметища на 
територията на общината - 18 221 лв. 

3.2.2. отчисления за изграждане на инфраструктура за третиране на битовите 
отпадъци - 115 046 лв. 

3.3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 28 660 
лв., в т.ч. за трудови разходи за 2 щатни бройки в с. Тенево, в размер на 11 200 лв.    

3.4. Съдове /кофи/ за битови отпадъци предназначени за обществени места 
- 1 100 лв. 

4. Определя размера на таксата за битови отпадъци за всяко населено място 
на територията на общината, в сила от 01.01.2013 г., както следва: 

4.1. За недвижими имоти на физически лица - пропорционално върху 
данъчната оценка на имота по промил и размер, индивидуален за всяко населено 
място, съгласно Приложение №1. 

4.2. За недвижими имоти на юридически лица - по промил и размер 
индивидуален за всяко населено място и пропорционално, върху данъчната 
оценка на недвижимите имоти, по смисъла на чл.21 от ЗМДТ, съгласно 
Приложение №1. 

5. При недостиг на средства за финансиране на дейностите по 
сметосъбиране, сметоизвозване и ползване на депо или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждането им, да се използват наличните към края на 
годината средства, предвидени за други дейности по чистотата в съответното 
населено място, а при необходимост - могат да се ползват временно средства от 
резерва на общината. 

6. Преходният остатък от 2012 г., за съответното населено място, да се 
използва през 2013 г. за финансиране на дейностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и ползване на депо или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждането на битовите отпадъци.         

Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” –  7. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно  поемане на дълг по 

реда на Закона за общинския дълг по проект BG 161 РО 001/3.1-03/2010/022 
„Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, 
материалът бе докладван от зам.-кмета Станчо Ставрев. 

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. 

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. 
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ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на 
основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, §43 от ЗДБРБ за 2012 г., чл.13, чл.17, ал.1 и 
ал.2, и чл.19а от ЗОД и чл.46, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне, 
изпълнение и отчитане на Общинския бюджет и поемане на общински дълг, 

 
РЕШИ: 

 
1. Община „Тунджа” да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване и 
популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, финансиран от 
Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 3 „Устойчиво 
развитие на туризма”, схема № ВG161РО001/З.1-03/2010 при следните основни 
параметри: 
•  Максимален размер на дълга - 100 000 (сто хиляди); 
•  Валута на дълга – лева; 
•  Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
•  Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване - до дванадесет месеца, считано от датата на 
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло 
или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от  
Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
ВG161РО001/З.1-03/2010/022; 
•  Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.715 %; 
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата 
политика на Фонд „ФЛАГ” и Управляващата банка; 
•  Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху постъпленията по извънбюджетна сметка на 
Община „Тунджа”, по която постъпват средства по проект „Подобряване и 
популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № ВG161РО001/З.1-03/2010/022; 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община „Тунджа” по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № ВG161РО001/З.1-03/2010/022, сключен с 
Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и 

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл.6 от 
Закона за общинския дълг.  

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община „Тунджа” да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит 
Булбанк”АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да 
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение на решението по т.1.  

Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
/Общински съветник Иван Йоргов не присъства в залата/ 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно кандидатстване на 
Община „Тунджа” с инвестиционно предложение „Обновяване на посетителски 
център Бакаджик” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от 
Стратегия за местно развитие на МИГ „Тунджа” (2011-2015), материалът бе 
докладван от зам.-кмета Станчо Ставрев. 

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

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

Изказвания не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

премина към процедура на гласуване. 
  ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на 
основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,   
 

РЕШИ: 
 

Дейностите, включени в инвестиционно предложение „Обновяване на 
посетителски център Бакаджик”, отговарят на: 

 Приоритет 1: Постигане на конкурентноспособна икономическа структура 
в Община „Тунджа”;  

Цел 4: Създаване на условия за развитие на туристическата индустрия.;  
Мярка 3: Създаване и развитие на туристически дестинации на територията 

на Община „Тунджа” от Общински план за развитие на община „Тунджа” 2007 - 
2013 г.  

Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
/Общински съветници Иван Божилов и Георги Ив. Георгиев не присъстват в залата/ 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно кандидатстване на 
Община „Тунджа” с инвестиционно предложение „Рехабилитация на обществено 
значими зелени площи, чрез изграждане на детски площадки в селата Завой и 
Бояджик” по мярка 322: „Обновяване и развитие на населените места” от 
Стратегия за местно развитие на МИГ „Тунджа” (2011-2015), материалът бе 
докладван от зам.-кмета Станчо Ставрев. 

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

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

Изказвания 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.23 от ЗМСМА,  
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РЕШИ: 
 

Дейностите, включени в инвестиционно предложение „Рехабилитация на 
обществено значими зелени площи, чрез изграждане на детски площадки в селата 
Завой и Бояджик”, отговарят на: 

Приоритет 2: „Подобряване условията на живот, чрез изграждане и 
поддържане на елементите на социалната и техническата инфраструктура”;  

Цел 2: Подобряване на състоянието на социалната инфраструктура.; 
Мярка 2: Осъвременяване на спортната база, местата за отдих и туризъм от 

Общински план за развитие на община „Тунджа” 2007 - 2013 г. 
Гласували: „За” – 19; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 

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

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно определяне и 
предоставяне на общински имот за нуждите на Дневен център за стари хора в с. 
Скалица, материалът бе докладван от зам.-кмета Станчо Ставрев. 

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

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

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 ОСМА 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. 
 

Георги Георгиев – кмет: Пак се завъртаме в това, което ви говорех преди два 
месеца. Не разбирам този инат и това упорство от вас, уважаеми съветници. При 
положение, че само преди няколко месеца, вие сте гласували за тази делегирана 
държавна дейност Дневен център за стари хора в с. Скалица и сте го подкрепили 
това, а сега става въпрос за безвъзмездно предоставяне на помещенията, където да 
се извършва тази дейност. Дайте ми някакво смислено обяснение и ще се опитам 
да го разбера. Другото е абсолютно безпринципно, абсолютно на инат, от което 
никой не печели. Аз ще продължавам да го внасям всеки месец и всеки месец ще 
правя този коментар пред медиите и ще питам. Вие ще давате обяснения пред 
хората в Скалица и където и да е. 
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно определяне на 

имот от общински поземлен фонд за обезщетение на собственик с възстановено 
право на собственост, 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 комисия подкрепя 
проекта за решение. 

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 ДЕВЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, на 
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10б, ал.2, т.1 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи,  

РЕШИ: 
 

Определя за обезщетение на наследниците на Еньо Русев Иванов, б.ж. на 
гр.Ямбол, за възстановено право на собственост върху земеделски земи, находящи 
се в землището на с. Дражево земеделски земи от общинския поземлен фонд, 
както следва: 

- нива, ПИ №027093, в м. „Великови ъгъли”, V /пета /категория, с площ от 
3,051 дка по КВС на землището на с. ДРАЖЕВО. 

Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно отдаване под наем 
на имот, частна общинска собственост, 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 комисия  подкрепя 
проекта за решение. 

Изказвания направиха: 
 Нели Славова – общински съветник: Уважаеми г-н Георгиев, уважаеми г-н 
Карагьозов, уважаеми дами и господа, присъстващи в залата, искам да отправя 
предложение годишната наемна цена от 1 000 лв. да бъде завишена на 1 800 лв., 
предвид размера на площта на имота.  

Иван Божилов – общински съветник: Аз искам да допълня нещо, защото 
точно по тази Наредба има тарифна база на цени за отдаване на общински 
недвижими имоти, цената на зоната е 0,30 лв./кв.м, или това значи 1 800 лв. на 
месец. За 12 месеца , това прави 21 600 лв. и всяка друга цена ще бъде занижена и 
за това моля да бъде приета цена от 1 800 лв. на месец. 

Пенчо Пенев – зам.-кмет: Не става въпрос за поземлен имот, а за урегулиран 
поземлен имот. Две различни неща са. Когато е в населеното място е 0,30 лв./кв.м, 
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а когато е извън населеното място цената се определя от лицензиран оценител. И 
харесвам предложението за 1 800 лв. годишна наемна цена, но ние предлагаме 
една цена, която е базирана на лицензирания оценител, а вие имате право да 
завишавате тази цена . Тези хора могат да плащат и по-висока сума, защото става 
въпрос за изграждане на един важен национален обект, част от европейската 
пътна мрежа и неговата цена за използване на допълнителни 6,000 дка, 
предоставени им преди това 30,000 дка е нещо важно за тях, но по този начин, те 
създават възможност да реализират, в едни по-съкратени срокове, тези останали 
им части от магистралата. Когато става въпрос за земеделска земя, наемът се 
определя в годишен размер. Наредбата е за земеделски имоти, когато са в населено 
място. А когато се отдава земеделска земя и друг вид земя, извън територията на 
населеното място, се определя наемна цена от лицензиран оценител. 

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

Направеното предложение от Нели Славова бе подложено на гласуване и 
прието с: 12 гласа - „за”; 7 гласа - „против”; 1 глас – „въздържал се”. 

Направеното предложение от Иван Божилов бе подложено на гласуване и 
не се прие с: 8 гласа - „за”; 11 гласа - „против”; 1 глас – „въздържал се”. 

Предложението на Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа” също бе 
подложено на гласуване, резултатът, от което бе следният и не се прие: 0 гласа - 
„за”; 8 гласа - „против”; 12 гласа – „въздържал се”. 

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

РЕШИ: 
 
Да се отдаде под наем за срок от 1/една/ години на Сдружение „ТРАКИЯ 

IV”, гр. София, Булстат - 175889852, за временно разполагане на складова база, 
при изграждане на Лот IV на автомагистрала „Тракия”, част от имот, в размер на 
6,000 дка, представляващ: ПИ №000131 в м. „Гол баир” по КВС на землището на 
с. ХАДЖИДИМИТРОВО, целият с площ от 30,000 дка, при граници на имота: 
ПИ №№000219; 000131; 000137 и 000105, с годишна наемна цена 1 800 лв., без 
ДДС. 

Гласували: „За” – 12; „Против” – 7; „Въздържали се” –  1. 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно издаване 
на разрешително за ползване на воден обект - общинска собственост, 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 комисия  подкрепя 
проекта за решение. 
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Изказвания 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.52, ал.1, т.З б „б” от Закона за водите,  
 

РЕШИ 
 

1. Да се издаде от кмета на Община „Тунджа” на „КАПРИЗ 2004”ООД, 
ЕИК-128579725, гр.Ямбол, разрешително за ползване на воден обект, язовир -
общинска собственост, с площ от 160,631 дка, представляващ ПИ №000430, по 
КВС на землището на с. БОЯДЖИК, Община „Тунджа”, във връзка с реализация 
рибовъдна дейност по Договор №1935/22.02.2006 г. с Община „Тунджа” за 
отдаден под наем  язовир - общинска собственост. 

2. Да се издаде от кмета на Община „Тунджа” на ЕТ „КАПРИЗ-КИС-
СИЙКА ПЕТРОВА”, ЕИК-128025188, гр. Ямбол, разрешително за ползване на 
воден обект, язовир - общинска собственост, с площ от 36,554 дка, представляващ 
ПИ №000420, по КВС на землището на с. БОЯДЖИК, Община „Тунджа”, във 
връзка с реализация рибовъдна дейност по Договор №1482/21.11.2011 г. с 
Община „Тунджа” за отдаден под наем язовир - общинска собственост. 

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

Георги Ив. Георгиев - общински съветник: процедурно предложение: Да 
не се ползва обедна почивка до приключване на дневния ред. 

Направеното процедурно предложение бе подложено на гласуване и 
прието с 20 гласа „За”. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 

прекратяване на съсобственост, 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 комисия  подкрепя 
проекта за решение. 

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 ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинска собственост, чл.19, ал.1, т.2, и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,  
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РЕШИ: 
 

Да се прекрати съсобствеността, като се извърши продажба на Динка 
Иванова Бянова от гр. Ямбол, на 22/945 ид.части - общинска собственост, от 
съсобствения недвижим имот, представляващ: 

УПИ V - 316, в кв. 34 по плана на с. Окоп, обл. Ямбол целия с площ от 945 
кв.м, при граници на УПИ: север - улица; изток - улица; юг - УПИ VI - 327 и запад 
- УПИ IV - 315, за сумата 71 лв., без ДДС. 

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

учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот - общинска собственост, 
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 комисия подкрепя 
проекта за решение. 

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 ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.5 от Закона за 
общинската собственост и чл.22, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,  
 

РЕШИ: 
 

1. Да се учреди на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна 
дейност „КАРИТАС – СОФИЯ”, гр. София, с Булстат - 831189682, безвъзмездно 
право на строеж, за срок от 10 години, за изграждане на защитено жилище за хора 
с увреждания, върху урегулиран поземлен имот VIII, в кв.35 по плана на с. Чарган, 
обл. Ямбол, с площ от 1 385 кв.м, при граници на имота: север - УПИ VII-190; 
изток - улица; юг – УПИ IX и УПИ ХІІ и запад – УПИ VІ-189. 

2. Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност 
„КАРИТАС – СОФИЯ”, гр. София, се задължава в едногодишен срок от 
учредяване на правото на строеж да започнат изпълнение на СМР, след 
извършване проектиране и одобряване на необходимата строителна документация 
със съответното строително разрешение. 

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

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 
одобряване на задания за проектиране и разрешаване изработването на проекти за 
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Подробен устройствен план, материалът отново 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 комисия  подкрепя 
проекта за решение. 

Изказвания не се направиха. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 

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

СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124 
б, ал.1 от Закона за устройство на територията,  

 
РЕШИ: 

 
Одобрява задания за проектиране и разрешава изработването на проекти за 

Подробен устройствен план, както следва: 
1. План за регулация и застрояване за поземлени имоти № №003028, 031090, 

031091, 031092, 031248, 000042, 003083 и 003090 по КВС на землище с. Кукорево, 
(за които има одобрена по Кадастрална карта със Заповед № РД-18-28-
4/08.03.2010 г. на СГКК - Ямбол с номера на поземлените имоти от 1 до 23) за 
нискоетажно жилищно застрояване. Начина на урегулиране на имотите да се 
съобрази с чл.16 от ЗУТ. 

2. Парцеларни планове за имот №77030.500.1 по одобрена частична 
кадастрална карта, със Заповед № РД-18-28-1/08.03.2010 г. на СГКК -Ямбол 
(идентичен на поземлен имот №021019 по КВС на землище с.  Хаджидимитрово) 
за: 

- трасе на улица през ПИ №000037 - полски път, общинска собственост и 
ПИ №000048 - пасище, мера, общинска собственост по КВС на землище с. 
Хаджидимитрово; 

- трасе за въздушен ел.провод през ПИ №000037 - полски път, общинска 
собственост и ПИ №000048 - пасище, мера, общинска собственост по КВС на 
землище с. Хаджидимитрово; 

- трасе на водопровод през ПИ №000037 - полски път, общинска 
собственост и ПИ №000048 - пасище, мера, общинска собственост по КВС на 
землище с. Хаджидимитрово. 

3. План за регулация и застрояване за поземлен имот №000532 по КВС на 
землище с. Маломир за база за селскостопанска техника. Начина на урегулиране 
на имота да се съобрази с чл.16 от ЗУТ. 

Гласували: „За” – 15; „Против” – няма; „Въздържали се” –  1. 
/Общински съветници Стоян Йорданов,Жеко Колев, Иван Йоргов и Георги П. Георгиев не 

присъстват в залата/ 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 
одобряване на Подробни устройствени планове в частта план-схеми за с. 
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Кукорево и с. Гълъбинци, област Ямбол, материалът бе докладван от зам.-кмета 
Станчо Ставрев. 

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

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

Изказвания 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.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията,  

РЕШИ: 
 

Одобрява Подробни устройствени планове в частта на план - схеми: 
1. Подробен устройствен план в частта на план - схема, по регулационния 

план, на с. Кукорево за кабел СрН 20 кV от съществуващ ЖР стълб №9, 
отклонение ЖР стълб №98 на ВЛ СрН 20 кV „Кукорево” до съществуващ ТП „1” 
в с. Кукорево. 

2. Подробен устройствен план в частта на план - схема, по регулационния 
план, на с. Гълъбинци за реконструкция на ел.проводна мрежа НН, чрез 
изграждане на КЛ НН и подмяна на съществуващ ВЛ НН с усукани изолирани 
проводници за присъединяване на Фотоволтаична централа 30 кWр в УПИ XIII-
104, кв.22 в с. Гълъбинци. 

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

одобряване на проекти за Подробни устройствени планове – парцеларни планове 
за съоръжения на Техническата инфраструктура, материалът бе докладван от зам.-
кмета Станчо Ставрев. 

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

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

Изказвания 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.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията,  

РЕШИ: 
 

Одобрява проекти за Подробни устройствени планове - парцеларни 
планове за съоръжения на Техническата инфраструктура: 
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1. Трасе на подземен ел.кабел 0.4 кV до УПИ I - 17 в масив 23, през 
поземлени имоти №77030.502.18, №77030.502.2, №77030.502.7, №77030.502.6, 
№77030.502.15 по кадастрална карта на землище с. Хаджи Димитрово, одобрена 
със заповед №РД-18-28-1/15.01.2007 г. и през поземлени имоти №№000005, 
000622 и 000020 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово. 

2. Трасе за водопроводно отклонение до УПИ І - 17 в масив 23, през 
поземлени имоти №77030.502.7, №77030.502.6, №77030.502.15 по кадастрална 
карта на землище с. Хаджи Димитрово, одобрена със заповед №РД-18-28-
1/15.01.2007 г. и през поземлени имоти №№000005, 000622 и 000020 по КВС на 
землище с. Хаджи Димитрово. 

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

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно 
приемане на Декларация за достъп до спорт в община „Тунджа”, материалът бе 
докладван от зам.-кмета Станчо Ставрев. 

Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов даде думата на общинските 
съветници. 

Изказване направи: 
Георги Ив. Георгиев - общински съветник: Подкрепям декларацията, само 

ме притеснява, че тук става въпрос само за олимпийските спортове, а има много 
неолимпийски, които са популярни сред населението като бойните изкуства – 
карате, джудо. 

Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и 
премина към процедура на гласуване. 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ, на основание чл.17, ал.1, т.10, във връзка с чл.21, ал.1, т.23, ал.2, от 
ЗМСМА,  

РЕШИ: 
 

Приема Декларация за достъп до спорт в община „Тунджа”, приложение 
към настоящето решение. 

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

предоставяне на финансова помощ на Народно читалище „Христо Ботев – 1928”, 
с. Ботево, община „Тунджа”, материалът бе докладван от вносителя на 
предложението - кметът на общината, Георги Георгиев. 

Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов даде думата на общинските 
съветници. 

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

 

РЕШИ: 
 

1. Предоставя на Народно читалище „Христо Ботев – 1928”, с. Ботево, общ. 
„Тунджа” като финансова помощ сумата от 2 500 лв. 

2. Сумата да се преведе на сметката на Народно читалище „Христо Ботев - 
1928”, с. Ботево, общ. „Тунджа” в подкрепа на инициативата за създаване на 
компютърен клуб и обучение на хора от различни възрасти в компютърна 
грамотност. 

3. Средствата да бъдат за сметка на собствени приходи от общ характер и се 
отчетат по ЕБК §42-19 „Помощи по решение на Общински съвет”, дейност 122 
„Общинска администрация”. 

Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА 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 
тридесет и четири молби и предлага следния проект за решение: 

1. Веселина Иванова Димитрова – с. Кукорево – за лекарства и пътни разноски 
до София за дъщеря й – 80 лв. 

2. Мариана Иванова Кошничарова – с. Кукорево – за внука й непредвидимо и 
извънредно възникнали здравни проблеми – 100 лв. 

3. Станка Иванова Бинева – с. Каравелово – за лечение – 60 лв. 
4. Ирина Миткова Грудева – с. Ботево – възникнал здравен проблем – 100 лв. 
5. Динка Митева Господинова – с. Ботево – възникнали здравни проблеми– 

100 лв. 
6. Герга Пенева Христова – с. Ген. Инзово – за отопление– 100 лв. 
7. Атанас Костов Ковачев – с. Ген. Инзово – възникнали здравни проблеми– 

80 лв. 
8. Мария Костова Христова – с. Ген. Инзово – проблеми от комунално-битов 

характер– 50 лв. 
9. Васил Желев Атанасов – с. Ген. Инзово – с Реш. №72 от 

Прот.№5/26.01.12 г. са му отпуснати 30 лв. 
10. Иван Славов Костов – с. Ген. Инзово – извънредно възникнали здравни 

проблеми– 100 лв.  
11. Гергана Томова Георгиева – с. Х. Димитрово – за задоволяване на основни 

жизнени потребности– 100 лв. 
12. Мария Василева Митрева – с. Безмер – за закупуване на дърва и въглища– 80 

лв. 
13. Ивана Филипова Стоянова – с. Челник – за основни жизнени потребности– 

60 лв. 
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14. Катерина Лазарова Филипова – с. Чарган – за задоволяване на основни 
жизнени потребности– 50 лв. 

15. Кирил Киров Киров – с. Калчево – непредвидимо и извънредно възникнали 
здравни проблеми– 100 лв. 

16. Дора Динева Иванова – с. Крумово – за лечение– 100 лв. 
17. Стоян Колев Тодоров – с. Крумово – за лечение– 100 лв. 
18. Златина Янкова Танева – с. Ботево – извънредно възникнал здравословен 

проблем на детето й– 100 лв. 
19. Христо Цвятков Яръмов – с. Тенево – за закупуване на храна и лекарства– 70 

лв. 
20. Николинка Георгиева Иванова – с. Победа – задоволяване на основни 

жизнени потребности– 100 лв. 
21. Стойка Георгиева Бойчева – с. Тенево – задоволяване на основни жизнени 

потребности– 150 лв. 
22. Калинка Стефанова Андонова – с. Чарган – за прехрана– 50 лв. 
23. Марийка Славова Георгиева – с. Кукорево – за лечение и лекарства– 100 лв. 
24. Митка Недялкова Димитрова – с. Бояджик – закупуване на отоплителни 

материали, памперси и др. консумативи за сина й– 100 лв. 
25. Тодор Иванов Тодоров – с. Дражево – за битови нужди– 100 лв. 
26. Иван Вълчев Иванов – с. Дражево – битови нужди – отказва му се – 

некоректно попълнени документи 
27. Радка Зотова Иванова – с. Калчево – извънредно възникнал здравен 

проблем– 100 лв. 
28. Неда Илчева Петкова – с. Ханово – за закупуване на лекарства и дърва– 100 

лв. 
29. Пенка Стоянова Стоянова – с. Завой – за закупуване на лекарства– 60 лв. 
30. Цвета Иванова Костадинова – с. Завой – извънредно възникнали здравни 

проблеми - отказва се – некоректно попълнени документи, няма никакъв 
доход 

31. Генчо Милков Георгиев – с. Завой – лечение и лекарства след злополука– 60 
лв. 

32. Виолета Николова Дачева – с. Каравелово – за детето й– 100 лв. 
33. Дора Господинова Христова – с. Кукорево – за подпомагане на сина й, 

който е ученик в 12 кл. – 100 лв. 
34. Димитрина Георгиева Колева – с. Овчи кладенец – за закупуване на дрехи за 

детето й– 80 лв. 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов даде думата на общинските 

съветници по точката за становище. 
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 ДЕВЕТНАДЕСЕТА, с поименно гласуване и списък за 
поименно гласуване, приложен към протокола и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 
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ЗМСМА и чл.2, ал.3 от Правилника за еднократно парично подпомагане, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
Р Е Ш И : 

 
Отпуска еднократно парично подпомагане на следните лица в размер на: 

1. Веселина Иванова Димитрова – с. Кукорево– 80 лв. 
2. Мариана Иванова Кошничарова – с. Кукорево – 100 лв. 
3. Станка Иванова Бинева – с. Каравелово – 60 лв. 
4. Ирина Миткова Грудева – с. Ботево – 100 лв. 
5. Динка Митева Господинова – с. Ботево –  100 лв. 
6. Герга Пенева Христова – с. Ген. Инзово – 100 лв. 
7. Атанас Костов Ковачев – с. Ген. Инзово – 80 лв. 
8. Мария Костова Христова – с. Ген. Инзово – 50 лв. 
9. Иван Славов Костов – с. Ген. Инзово –100 лв.  
10. Гергана Томова Георгиева – с. Х. Димитрово – 100 лв. 
11. Мария Василева Митрева – с. Безмер – 80 лв. 
12. Ивана Филипова Стоянова – с. Челник – 60 лв. 
13. Катерина Лазарова Филипова – с. Чарган – 50 лв. 
14. Кирил Киров Киров – с. Калчево – 100 лв. 
15. Дора Динева Иванова – с. Крумово – 100 лв. 
16. Стоян Колев Тодоров – с. Крумово – 100 лв. 
17. Златина Янкова Танева – с. Ботево – 100 лв. 
18. Христо Цвятков Яръмов – с. Тенево – 70 лв. 
19. Николинка Георгиева Иванова – с. Победа – 100 лв. 
20. Стойка Георгиева Бойчева – с. Тенево – 150 лв. 
21. Калинка Стефанова Андонова – с. Чарган – 50 лв. 
22. Марийка Славова Георгиева – с. Кукорево – 100 лв. 
23. Митка Недялкова Димитрова – с. Бояджик – 100 лв. 
24. Тодор Иванов Тодоров – с. Дражево – 100 лв. 
25. Радка Зотова Иванова – с. Калчево – 100 лв. 
26. Неда Илчева Петкова – с. Ханово – 100 лв. 
27. Пенка Стоянова Стоянова – с. Завой – 60 лв. 
28. Генчо Милков Георгиев – с. Завой – 60 лв. 
29. Виолета Николова Дачева – с. Каравелово – 100 лв. 
30. Дора Господинова Христова – с. Кукорево – 100 лв. 
31. Димитрина Георгиева Колева – с. Овчи кладенец – 80 лв. 

Гласували: „За” – 18; „Против” – няма; „Въздържали се” –  няма. 
/Общински съветници Георги Ив. Георгиев  и Иван Божилов не присъстват в залата/ 

 
ПО ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно изказвания, питания, 

становища и предложения на граждани”, изказвания направиха: 
Митко Петков – кмет на с. Скалица:  Моето питане е към групата 

общинските съветници от ПП „ГЕРБ” – Ако е възможно да кажат каква е 
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причината вече второ заседание да отхвърлят предложението на кмета за 
развиване на Дневен център за възрастни хора в с.Скалица, защото както знаете то 
е едно от селата, което е най-отдалечено от областния град, където по-голям 
процент от жителите са възрастни хора и имат нужда от тази социална услуга. Аз, 
като кмет на това село, съм длъжен като се прибера да дам някакво обяснение, 
каква е причината това предложение да бъде отхвърлено. За това моля за отговор. 

 
Теодора Тачева – кмет: Аз имам едно питане и съответно молба. Днес на 

идване към община „Тунджа” за пореден път, станахме свидетели на една много 
грозна постъпка в автобуса. Изпратено е малко автобусче – двайсет местно, а вътре 
имаше около четиридесет човека. Това неудобство е крайно време да бъде 
прекратено, защото това се наблюдава месеци наред. Дори с кметския наместник 
на с. Стара река сме взели решение, ако е необходимо да направим подписка, за да 
можем да прекратим това неудобство. В крайна сметка хората си плащат билетите, 
а на всичкото отгоре и автобусната врата също не успя да се отвори, наложи се 
шофьорът да слезе и да отвори отвън вратата. Представете си, ако в това 
положение беше станало лошо на някой от пътниците. Аз не мога повече да 
търпя такова отношение към хората. За това моля за съдействие.Шофьорът е 
Георги Георгиев, от фирма „Чапъра”. Държа се надменно.  

 
Атанас Христов – общински съветник: Ще отговоря на г-н Петков. Имайте 

предвид, че ние не гласувахме против, а въздържали се. Ще ви бъде отговорено, 
както и на Вас, така и на жителите на вашето село в най-скоро време и то писмено 
от групата на „ГЕРБ”. А сега искам да отправя и аз едно питане. Питането ми е 
относно три проекта, започнати в с. Чарган. През 2008 г. ОбС „Тунджа” е решил 
за продажба на общинска сграда и земи в с. Чарган да бъдат върнати 30 % от 
приходите от тези неща в селото. Това са към 27 000 лв., с които да започне 
изграждането на канализация за отпадни води в северозападния район на селото. 
Проектът е започнат през 2009 г. Питането ми е:  

1. Докъде стигна изготвянето на проекта и кога ще бъде изпълнен? 
2. За същата тази канализация на селото – първият етап е завършен през 

2001 г., но при правенето е разрушена пътната настилка на улиците, които трябва 
да бъдат възстановени. Възстановена е само една улица, което е станало преди 
единадесет години и е в ужасно състояние, а можете да си представите 
състоянието на другите. 

3. И третото ми питане е много важно за живота и здравето на хората – на 
ул. „Ген. Заимов”, с. Чарган, се намира трафопост на селото. Тъй като на тази 
улица няма отводнителен канал ,след всеки дъжд, този пост се наводнява и отвън и 
отвътре. След предложение на кмета и на жителите е започнало проектиране на 
такъв отводнителен канал.Завършен ли е проектът и кога ще бъде изпълнен? 

 
Стоян Йорданов – общински съветник: Искам да питам г-н Георгиев, дали е 

запознат с проблема в Златаре със селската чешма? 
Георги Георгиев – кмет: Не знам кой и по чия инициатива е започнал 

разкопаване на част от трасето на уличната чешма в Златаре, за което аз научавам 
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след няколко дена. Вероятно с благородното намерение да текне вода в тази 
чешма, която по някаква причина се е загубила.Научавам след няколко дена от 
посещение при мен на кметския наместник на селото и разбира се в разговор с 
инж. Сивкова, в чието направление е един подобен ремонт.Научавам, че за целта е 
ангажирана техника на ВиК. Някой отива и копай без проект, без решение, без 
уведомление на кметския наместник, за общината да не говорим. В един момент е 
направен изкоп – 2-3 метра. При което аз питам Марин Митев, как може да 
допусне едни лица, с каквито и да са благородни намерения, да копаят без всякакво 
разрешение, без строителна документация, без нищо на общинска територия. Той 
ми отговори, че това било инициатива на „ГЕРБ”. Всичко е много хубаво, но това 
не е начина и реда, и подхода. И след това идвате при мен и се сещате, че това 
трябва да се финансира, че трябва да се разкопаят 100 м, да се купи тръба, която да 
се положи, да се направи и да стане всичко, както трябва. И сега ми задаваш 
въпроса: Ще има ли средства? Първите ми думи към г-н Митев бяха, а сега ги 
отправям и към вас: Поне като не направихте нищо, обезопасихте ли изкопа? 
Защото може някой да падне вътре и да се убие и кой тогава носи вина, на един 
необезопасен изкоп – Марин Митев и аз. Кой каквото прави в тази община на 
общинска собственост, трябва да бъде уведомен принципиално, и със съответните 
разрешения и ред. Ние няма да оставим Златаре без тази чешма. Да, ще предвидим 
средства за тази тръба, за всичко и ще го направим по законния начин. Но 
предупреждавам всички и вас, и други с подобни инициативи, те да бъдат 
съгласувани с общината. Иначе никой не ви отнема инициативността да правите 
добри дела. Аз ще съм първият, който ще ви похваля, ако направите нещо хубаво 
в тази община. 

Добри Иванов – общински съветник: Тъй като чувам неща, които мен 
лично ме притесняват. Говорим за инициативност за доброто на хората, а после 
никой няма право да пита каквото и да е. Да, беше на ВиК трактора и искахме да 
видим дали водата тече само. Целта ни не беше да се започне разкопаване 
поголовно и после да се дойде при Вас. Не е разкопано, само е открита тръбата да 
се види дали тече водата и дали трябва да дойдем при Вас. И след като се видя 
тръбата, тръгнахме към Вас с питане. 

Стоян Йорданов – общински съветник: От 15 години не тече вода, само 
искахме да видим тръбата. 

Пенчо Пенев – зам.-кмет: Някой, ако влезе във вашия двор и започне да 
копае вие какво ще кажете? Никой не може да влиза, без стопанинът да знае за 
това. 

Кирчо Карагьозов - председател на ОбС: Ако желаете по-разширен отговор, 
задайте въпроса си писмено. Кметът е длъжен да отговори. 

 
Иван Божилов – общински съветник: Г-н Председател, г-н Георгиев, имам 

питане: става въпрос за читалището в с. Могила. На това читалище 2007 г. му е 
правен основен ремонт, но в момента е пред падане. Въпросът ми е:Кой и на каква 
сума извърши ремонта и вземат ли се някакви мерки за безопасност? Бяхме там и 
видяхме състоянието, което е много сериозно. 
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 Георги Георгиев – кмет: Г-н Божилов, ако си зададете писмено въпроса, ще 
ви дадем разширен отговор, а сега краткият вариант. Да, ремонт беше извършен на 
това читалище и то беше едно от първите, реконструирани в община „Тунджа”. 
Никой обаче не е правил конструктивен анализ 70-80 и повече години и от там 
нататък неговата товароносимост и всичко друго. Сега сградата е извън всякакви 
гаранционни срокове. Това, което съм възложил сега е конструктивен анализ на 
цялата сграда и специалистите ще кажат – тази сграда, като конструкция може ли 
да продължава да съществува, опасна ли е или не. И те ще предложат решение, 
евентуално, за нейното укрепване. Аз не мога да кажа сградата опасна ли е, или – 
не, защото не съм специалист.Чакам анализа на специалистите и от там нататък 
ще вземем решение. 

Иван Божилов – общински съветник: Не е необходимо да си специалист. 
То се вижда, че сградата пада. 

Георги Георгиев – кмет: Не е необходимо да си специалист, но когато 
дойдете на мое място, тогава вземайте управленски решения Аз без писмени 
становища на специалисти и експерти, така както ми повелява Закона, не мога да 
вземам решение. 

 
Жеко Колев – общински съветник: Отправям устно питане и се надявам да 

ми се отговори. Радвам се, че в с. Кукорево беше изграден пътен полицай. 
Въпросът ми е дали е по изискванията на законоустановения ред? 

Георги Георгиев – кмет: Не е. И това е още една проява на  добри 
намерения, на едни хора, които не знаят какво правят. Изградените легнали 
полицаи в центъра на Кукорево и на Роза са без проект, без разрешение от 
общината, без сигнализация, седят няколко дена, създаващи всякакви 
предпоставки за ПТП. И когато карам инж. Сивкова да звъни на Галин Костов и 
да го пита какво е това, което е изградено на наша територия, без всичко това, за 
което ви казвам, той сега научавал, че трябват проекти. Да, след това, какво 
трябваше аз да направя? Два варианта... Единият вариант е да раздуя всичко това 
по медиите, както сега ме карате да го направя, и да каже кой е некомпетентен и 
кой не знае какво прави. И съответно да го санкционирам. Вторият вариант е да 
си замълча и да ги накарам постфактум да направят проект, да им дадем 
разрешително и да ги накарам да го сигнализират максимално бързо, за да не 
убием някой. Или да ги накарам да го премахнат, може би.  

 
Стоян Йорданов – общински съветник: Да  кажа пак за чешмата...Запушиха 

коритата, запушиха всичко. И сега ние искаме да направим нещо.. 
 
Нели Славова – общински съветник: От името на групата съветници от 

БСП, в навечерието на коледните и новогодишни празници, на всички вас и 
вашите семейства да пожелая да бъдете преди всичко живи и здрави, много 
щастие, много веселие и положителни емоции. Пожелавам на всички една 
успешна Нова година. 
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Кирчо Карагьозов - председател на ОбС: Преди да закрия сесията, аз също 
искам от свое име да ви пожелая весели коледни и новогодишни празници и с 
пожелание към всички мои колеги и кметове и кметски наместници за една 
успешна обществена година, дано успеем да привлечем повече средства, да 
изградим повече добри неща и духовни, и материални в нашите населени места, 
за да изпълним дълга, за който сме призовани и за който са ни изпратили тук 
нашите избраници. Весели празници. 

 
Председателят на ОбС, Кирчо Карагьозов закри деветнадесетото редовно 

заседание на ОбС „Тунджа” – Ямбол, поради изчерпване на дневния ред. 
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