
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет „Тунджа“- Ямбол 
за мандат 2019-2023 година 

 

№ 
по 
ред 

 
Решение № 

от Протокол № 

 
Предмет на 
решението 

 
Върнати 

за ново обсъждане от 

 
 

Резултат 

 
1. 

Решения№4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17,18,20
,21,22,23,24 от Протокол 
№2/27.11.2019 г. 

Решения взети по точки 
№2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,18,19,20,21,22 
от дневния ред на 
заседанието на ОбС 
„Тунджа“ проведено на 
27.11.2019 г. 

Върнати за ново обсъждане със 
Заповед № АК-11-00003 на 
Областен управител на област 
Ямбол от 09.12.2019 г.  
 

С Решение №45 от 
Протокол №4 от 
18.12.2019 г.  се 
отменя върнатия за 
ново разглеждане 
акт на ОбС с 
Решение №23 от 
27.11.2019 г. по 
т.21 от дневния ред  
С Решения № 
27,28,29,30,31,32,3
3,34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,46 са 
повторно приети 
Решения № 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,2
0,21,22,24 от 
Протокол 
№4/18.12.2019 г. 
 

2. Решение №25 от 
Протокол №3 от 
10.12.2019 г. по т.1 от 
дневния ред 

Правилник за 
организацията и 
дейността на общинския 
съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с 
общинска 
администрация 

Върнати за ново обсъждане със 
Заповед № АК-11-00006 на 
Областен управител на област 
Ямбол от 23.12.2019 г. чл.5, 
ал.1,чл.15, ал.1,чл.25, т.2 и т.11 
от Правилника за организацията 
и дейността на общинския 

С Решение №70 от 
Протокол № 
5/08.01.2020 г. е 
изменено Решение 
№25/10.12.2019 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с 
общинска администрация приет 
с Решение №25/10.12.2019г. по 
т.1 от дневния ред 
 

3. Решение №159 по точка 
15 от дневния ред на 
заседанието  на 
Общински съвет 
„Тунджа“, проведено на 
28.05.2020 г.   

Наредбата за реда и 
условията за отглеждане 
на селскостопански 
животни на територията 
на Община „Тунджа“ 

Върнати за ново обсъждане със  
Заповед № АК-11-00006 на 
Областен управител на област 
Ямбол от 09.06.2020 г. чл.19, 
чл.22, чл. 29, чл. 31 и чл. 34  от  
Наредбата за реда и условията за 
отглеждане на селскостопански 
животни на територията на 
Община „Тунджа“. 

Решението е 
преразгледано на 
основание чл. 45, 
ал. 7  от ЗМСМА, и 
прието ново 
Решение№179/26.
06.2020 г., с което 
общинският съвет  
отменя частично 
чл. 19 и чл.22, 
отменя напълно 
чл. 29 и приема 
повторно чл. 31 и 
чл.34 от  
Наредбата за реда 
и условията за 
отглеждане на 
селскостопански 
животни на 
територията на 
Община 
„Тунджа“. 
 


