Проект!
Отчет
на председателя на ОбС „Тунджа” за дейността на Общински съвет „Тунджа” и
неговите комисии през периода
М. ЮЛИ 2021 Г. - М. ДЕКЕМВРИ

2021 Г.

Съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 2 и ал. 4 от ПОДОСНКВОА предвид
извънредната епидемична обстановка след гласуване заседанията на Общински съвет
за периода се провеждаха, като закрити, с осигурено излъчване по електронен път, в
реално време.
Разглеждаха се и се дискутираха внесените предложенията и проектите за
решения.
Ежемесечно, преди заседанията на постоянните комисии и на ОбС „Тунджа”, в
законоустановения срок се провеждаха заседания на Председателския съвет, който
разработва проект за дневен ред, определя датата, часа и мястото за провеждане на
предстоящите заседания и водещите комисии на всеки проект за решение. Изпращането
на поканите и материалите за заседанията на ОбС се предоставяха в срок на всички
общински съветници, на хартиен носител и по електронен път. Обществеността беше
информирана своевременно за предстоящите заседания на постоянните комисии и
общинския съвет, чрез медиите и официалната Интернет страница на общината, раздел
„Общински съвет“.
На заседанията на ОбС „Тунджа” бяха правени предложения и взети решения за
включване на допълнителни точки в дневния ред на неотложни въпроси, предвид
спазване на законосъобразен срок.
Съгласно разпоредбите на чл. 55а, ал. 2 и ал.5 от ПОДОСНКВОА / изм. с
Решение №365 от Протокол № 23/24.02.2021 г./ се провеждаха заседания на
постоянните комисии / ПК БФ, ПК УТМСОРЗ, ПК ОСЕПСПСППР/ от разстояние, чрез
неприсъствено гласуване, при спазване изискванията за кворум и лично гласуване и
гарантиране участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински
съветник. Присъствено заседава ПК СПОЗКСМДВ.
Заседанията на постоянните комисии се провеждаха по график и по
предварително утвърден проект за дневен ред.
При провеждане на заседанията на ПК, чрез неприсъствено приемане на
решения на посочения имейл, общинските съветници получаваха формуляр за
неприсъствено гласуване, който съответно изпращаха попълнен в електронно писмо на
електронния адрес на Общински съвет „Тунджа”, като решенията взети на заседанията
на съответната ПК се обявяваха на членовете й, на имейла посочен в подадената от тях
декларация.
Постоянните комисии разглеждаха проектите за решения и други актове,
разпределени им от председателя на общинския съвет, правеха предложения и
препоръки и изготвяха становища по тях.
При необходимост от разяснения, предоставяне на допълнителни материали или
уточняване на спорни текстове по внесените за обсъждане предложения, е търсено
съдействието на общинска администрация.
За периода 01.07.2021 г.- 31.12.2021 г. са проведени 24 заседания на постоянните
комисии, от които 18 неприсъствени и 6 присъствени, на които са разглеждани
предложения на кмета на общината, председателя на общинския съвет и общински
съветници по които са изразени съответните становища. За внесените за разглеждане на
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заседание становища общинския съвет вземаше съответното решение. Не са отбелязани
отсъствия по неуважителни причини, няма провалени заседания поради липса на
кворум. За посочения период няма върнати за ново обсъждане актове от кмета на
общината и областния управител по незаконосъобразност.
При ежемесечна извършена проверка от Районна прокуратура - гр. Ямбол,
Териториално отделение - гр. Елхово за законност върху решенията на общинския
съвет, касаещи разпореждане с имущество - частна общинска собственост не са
констатирани закононарушения.
През отчетния период са проведени 6 редовни заседания на ОбС, като закрити,
на които са гласувани и приети 146 решения.
Внесените предложения могат да бъдат разделени на няколко основни групи:
- предложения относно финансовата политика;
- предложение за разпореждане с общинско имущество;
- предложения относно устройството на територията;
- предложения в социалната, образователната и културната дейност.
За същия период Общински съвет „Тунджа” прие :
А/ Наредби - 1 бр.
-

Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община
„Тунджа“.

Б/ Програми – 2 бр.
- Приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници и биогорива на Община „Тунджа“ за периода
2021-2031 година.;
- Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община „Тунджа“ за 2022 г.

-

-

В/ Планове – 5 бр.
Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии на
Община „Тунджа“ (2021-2027 г.);
Приемане на План за действие на община „Тунджа“ в изпълнение на
Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация в област Ямбол за периода 2021-2030 г. ;
Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на
територията на Община „Тунджа“.;
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците на територията на община „Тунджа“ за 2021 г. ;
План за заседанията на Общински съвет „Тунджа” за 2022 г.

Прие се:
- Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на Община „Тунджа“ 2021-2024 г.;
- Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на Програмата за
развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ през 2020 година и за
изразходваните от бюджета средства за 2020 година на Народно читалище „Просвета 1920“, с. Маломир.;
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- Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на
територията на община „Тунджа“.
Взеха се решения за:
- Одобряване на годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана
за действие за общински концесии на Община „Тунджа“ (2018-2020 ).
- Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ и неговите комисии през периода м.
януари 2021 г. – м. юни 2021 г.
- Приемане отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа“ за 2020 г.
От приетите решения най-многобройни са онези, отнасящи се до разпореждане с
общинско имущество – общо 54 броя в т.ч.:
- Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.- 6 бр.;
- Продажба на общински недвижим имот - 14 бр.;
- Прекратяване на съсобственост чрез делба - 21 бр.;
- Прекратяване на съсобственост чрез продажба - 2 бр.;
- Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост - 2 бр;
- Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири –
публична общинска собственост -1 бр.;
- Предоставяне на право на преминаване през имоти - общинска собственост за
обект: „Оптичен кабел на ДИАНА КАБЕЛ - ТВ“ ООД от с. Ханово, до с. Генерал
Инзово, общ. Тунджа, обл. Ямбол. - 1 бр.;
- Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за
обект: „Подземна оптична кабелно-тръбна мрежа от с. Чарган, с. Козарево до с.
Калчево, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „ ГЕОРГ- ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“ - 1 бр;
- Предоставяне на право на преминаване през имоти - общинска собственост за
обект: „Подземна оптична кабелно-тръбна мрежа от с. Окоп, с. Ханово, с. Роза до с.
Болярско, община Тунджа, в полза на „Диана Кабел ТВ“ООД. - 1 бр.;
- Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен
фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение
да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанката 2021/2022 г.
- 1 бр;
- Ползване на дървесина от горите собственост на Община „Тунджа“ през 2021г.
- 1 бр;
- Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на
села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в
масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г. - 2 бр.;
- Предложение за одобрение и приемане на инвестиции на територията на
Община „Тунджа“, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Ямбол
за 2021 г.; -1 бр.
За отчетния период през месец юли и месец септември е извършена
актуализация на капиталовите разходи на Община „Тунджа“ за 2021 г., а през м.
ноември и м. декември актуализация на бюджета на общината и капиталовите разходи.
През месец юли се прие Промяна в структурата и числеността на дейностите,
финансирани с общинския бюджет.
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През месец август се прие Актуализирано
бюджети за II-то тримесечие на 2021 г.

разпределение

на

променените

През месец октомври се прие информация за изпълнение на бюджета на община
„Тунджа“ и на програми и проекти със средства от ЕС за I-вото полугодие на 2021 г. и
Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на община „Тунджа“ за периода
2021-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
През месец ноември се прие Актуализирано разпределение на променените
бюджети за III- тото тримесечие на 2021 г., Определяне на еднократна парична премия
на кметовете на кметства и Кмета на Община „Тунджа“, във връзка с функционалната
им компетентност за създаването на необходимата организация и контрол по спазване
на противоепидемичните мерки на територията на Община „Тунджа“.
Прие се Единен календар на Община „Тунджа“ за проявите в областта на
културата, образованието и спорта през 2022 г.
През месец декември се взе решение за определяне размера на таксата за битови
отпадъци по ЗМДТ за 2022 година.
От общо 146 предложения разгледани на заседанията на общинския съвет, 1 е
направено от председателя на ОбС „Тунджа”, 6 от ПК „Социална политика,
образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”, а
останалите от кмета на общината.
Решенията са приети с необходимото мнозинство съгласно ЗМСМА,ЗОС и
други закони.
Приетите от Общински съвет решения, ежемесечно в законосъобразния 7 –
дневен срок се изпращаха до кмета на общината, областния управител и районна
прокуратура.
Актовете на Общински съвет „Тунджа” се разгласяваха на населението на
общината в срок, чрез поставянето им на определеното за това място в общината
/таблото на І-ви етаж / и чрез Интернет страницата на общината.
През периода в деловодството на Общински съвет „Тунджа“ постъпиха 78 бр.
заявления – декларации на граждани от общината за отпускане на еднократна
финансова помощ. След разглеждане и обсъждане на постъпилите заявления и
съпътстващите ги документи, по предложение на ПК „Социална политика,
образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедание“
Общински съвет е взел решение за отпускане на еднократна финансова помощ на 62 бр.
крайно нуждаещи се граждани с постоянен адрес на територията на общината на обща
стойност в размер на 7 890 лв. Средства в размер на 7 500 лв. бяха отпуснати на:
Православен храм ,,Св. Архангел Михаил“ – с. Гълъбинци – 2000лв.; Православен храм
,,Света София – Вяра, Надежда и Любов“ – с. Безмер – 3000лв.; Храм „Св. Иван
Рилски“ - с. Окоп - 2500 лв.
Общият размер на отпуснатите средства за периода възлиза в размер на 15 390 лв.
Приеха се решения за:
- Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от
бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект
„Пъстра палитра- иновации за приобщаване“;
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- Предоставяне на финансови средства по формата на безлихвен заем от
бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи по
проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19 в Община „Тунджа“, ДБФП
№ BG05FMOP001-5.001-0145-C03;
- Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по
сметката за европейски средства;
- Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от
бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи по
проект „Център Домашни грижи - интегриран модел на патронажни медико- социални
услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип
в община „Тунджа“, ДБФП №BG 05M9OP001-6.002-0148 - по процедура „Патронажна
грижа+“;
- Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по
сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община
„Тунджа“ за собствено участие по проект „Нова възможност за младежка заетост“;
- Извършване на застраховка „Имущество“ за недвижими имоти – частна
общинска собственост;
- Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ на извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК- Ямбол;
- Одобряване на „Отворена концепция“ за развитието на Община „Тунджа“ за
периода 2021-2040 г., за създаване на обща Свободна икономическа зона /СИкЗ/ и
Свободна индустриална зона /СИнЗ/ с Община Сливен и Община Ямбол.;
- Разрешаването на формирането на целодневна детска група „Усмивка“, с.
Окоп, община „Тунджа“, област Ямбол- част от Детска градина „Щурче“, с. Кукорево,
община „Тунджа“, обл. Ямбол, по реда на чл. 59 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната
2021-2022 година.;
- Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на
целодневна детска група „Звънче“, с. Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол - част
от Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол в
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021-2022 г.;
- Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на
целодневна детска група „Звънче“, с. Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол - част
от Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол, в
Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2021-2022 г;
- Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на
целодневна детска група „ Мики Маус“ и целодневна детска група „Калинки“, с.
Бояджик, община „Тунджа“, област Ямбол - част от Детска градина „Звездица“, с.
Скалица, община „Тунджа“, област Ямбол, в Списъка на защитените детски градини и
защитените училища за учебната 2021-2022 г.;
- Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на
образованието - гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка по чл.69, ал.1 от
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование в Основно училище „Христо Ботев“ с. Кукорево, община
„Тунджа“, област Ямбол за учебната 2021-2022 година и осигуряване на допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за
съответната дейност.;
- Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на
образованието - гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелки по чл.69, ал.1 от
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
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училищното образование в ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево, община „Тунджа“, област
Ямбол за учебната 2021-2022 година и осигуряване на допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната
дейност.;
- Разрешаване формирането на паралелките чл.68, ал. 1, т.2 и т.3 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за
обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния
брой на учениците за учебната 2021-2022 година.;
- Определяне на броя на групите за занимания по интереси в Общински център
за подкрепа за личностно развитие - Общински център за изкуство и извънучилищна
дейност „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2021-2022
година.;
- Даване на съгласие за кандидатстване на Детска градина „Изворче“, с. Кабиле,
община „Тунджа“, област Ямбол, с проектно предложение по Конкурсна процедура
33.20-2021 на Център за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ).;
- Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински
бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети.;
- Определяне на броя на групите и броя на децата в група в детските градини на
територията на община „Тунджа“ за учебната 2021-2022 година.;
- Даване на съгласие за партньорство и съфинансиране на проект „Топъл обяд“
по програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност на Български
червен кръст, с водеща организация Областен съвет на Български червен кръст – гр.
Ямбол и партньор – Община „Тунджа“ през учебната 2021-2022 година.;
- Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Целева
програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или
обществена трапезария“ за ОСПОХ „ДСП“ с. Победа.;
- Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа“ в полза на Министерство
на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Желани
пространства“ - Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и
социално включване в малките населени места“;
- Даване на съгласие Община „Тунджа“ да участва като партньор на Сдружение
Евроклуб Жена - Ямбол в проектно предложение „МОСТ - Младежки Омбудсмански
Съвет Тунджа - повишаване активното участие на младежите в местното развитие“.
За периода са извършени 6 изменения на Общия устройствен план, одобрени са
22 задания за проектиране и разрешаване изработването на проекти за ПУП и 14
проекти за ПУП.
Бяха организирани по график приемни дни с граждани в населените места:
Тенево, Каравелово, Сламино, Робово, Симеоново, Дряново, Драма.
Отчетът има за цел да информира гражданите за работата на избрания от тях
Общински съвет, да им даде възможност за препоръки, с които ще продължим да се
съобразяваме.

НЕЛИ СЛАВОВА /п. /
Председател на ОбС „Тунджа”
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