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        Проект!  

Отчет 
 

на председателя на ОбС „Тунджа” за дейността на Общински съвет „Тунджа” и 

неговите комисии през периода 

М. ЯНУАРИ 2022 Г. - М. ЮНИ  2022 Г. 

 

 Съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 2  и ал. 4 от ПОДОСНКВОА предвид 

извънредната епидемична обстановка след гласуване заседанията на Общински съвет 

до месец март 2022 г. включително, 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 през 

месец януари и месец февруари, чрез неприсъствено гласуване, при спазване 

изискванията за кворум и лично гласуване и гарантиране участието, идентифицирането 

и начина на гласуване на всеки общински съветник. Присъствено заседаваха ПК 

СПОЗКСМДВ и ПК ПКЕ. 

 

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. 
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За периода 01.01.2022 г.- 30.06.2022 г. са проведени 32 заседания на постоянните 

комисии, от които 6 неприсъствени, 21 присъствени в залата на Общински съвет 

„Тунджа“ и 5 изнесени заседания извън територията на община „Тунджа“ / с Решение 

№ 681/24.02.2022 г./ 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 заседание становища 

общинския съвет вземаше съответното решение. Не са отбелязани отсъствия по 

неуважителни причини, няма провалени заседания поради липса на кворум. На 

заседанията присъстват мнозинството от членовете на комисиите, като се работи 

конструктивно, делово и експертно. За посочения период няма върнати за ново 

обсъждане актове от кмета на общината и областния управител по 

незаконосъобразност. 

 На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА на следващото заседание на ОбС, бе 

връчен отговор по направено питане от г-н  Живко Желев - зам.-председател. 
 

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, видно от резолюциите, които Общински съвет 

получава от Районна прокуратура ежемесечно. 
 

Ежегодни декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 

от кметовете на кметства, бяха подадени пред ПК „Противодействие на корупцията и 

етика“ в законоустановения срок. 

На свое заседание ПК „Противодействие на корупцията и етика“, след 

извършена проверка изготви Доклад по чл.3, ал.8  и чл.16, ал.1 от Наредбата за 

организацията и  реда за извършване на проверки на декларации и установяване на 

конфликт на интереси  /НОРИПДУКИ/. 

През отчетния период са проведени 9 заседания на ОбС, от които 3 извънредни и 

6 редовни. Пет от заседанията са проведени, като закрити и 4 открити, на които са 

гласувани и приети  189 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 управление на общинските пътища на територията на Община 

„Тунджа“. 

Б/ Програми – 3 бр. 

- Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

за 2022 г.; 

- Програма за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2022 г.; 

- Общинска програма за закрила на детето за 2022 година. 

В/ Планове – 3 бр. 

- Общински план за младежта за 2022 година.; 
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- Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община „Тунджа“ за 2022 г.; 

- План за действие на община „Тунджа“ за периода 2022-2023 г. 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. 

Прие се: 

- Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета на 

община „Тунджа“ за периода януари 2021– декември 2021 година.; 

- 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.; 

- Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите 

от нейното управление по видове и категории обекти за 2021 г.; 

- Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ 

за 2021 г.  

Приети са следните доклади: 

-  Годишен мониторингов доклад за реализацията 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 2021 година; 

- Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за 

развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ през 2021 година и за 

изразходваните от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа“ 

читалища за 2021 година; 

- Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие 

на Община „Тунджа“ /ПИРО/ за 2021-2027 година, за 2021 г. 

 От приетите решения най-многобройни са онези, отнасящи се до разпореждане с 

общинско имущество – общо 99 броя в т.ч.: 
  

- Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане 

с имотите общинска собственост за 2022 г. – 5 бр.; 

- Прекратяване на съсобственост чрез делба – 17 бр.; 

- Продажба на общински недвижим имот – 49 бр.; 

- Прекратяване на съсобственост чрез продажба – 1 бр.; 

- Продажба на общинска движимa вещ – 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 

2021/2022г. – 5 бр.; 

- Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска 

собственост – 2 бр.; 

- Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – 

публична общинска собственост – 1  бр.; 

- Утвърждаване ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад за лична 

употреба на физически лица с адрес в Община „Тунджа“ от общинските горски 

територии по План за ползване на дървесина за 2021 г. – 1 бр.; 
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- Промяна на собственост - от публична в частна общинска собственост и 

прекратяване на съсобственост чрез продажба – 1 бр.; 

- Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост 

на Община „Тунджа“ за общо и индивидуално ползване в землищата на 

населените места – 1 бр.; 

- Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на  

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ – 1 бр.; 

- Предоставяне на право на преминаване през имоти - общинска собственост за 

обект: „Подземна оптична кабелно-тръбна мрежа от с. Асеново, с. Сламино, до 

с. Каравелово, Община „Тунджа“ в полза на „Диана Кабел ТВ“ ООД – 1 бр.; 

- Предоставяне на право на преминаване през имоти - общинска собственост за 

обект „Подземна оптична кабелна мрежа от с. Ханово до с. Генерал Инзово и до 

с. Роза, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „ГЕОРГ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“ - 1 бр.; 

- Предоставяне на право на преминаване през имоти - общинска собственост за 

обект: „Подземна оптична кабелна“ мрежа от с. Кукорево до с. Окоп, Община 

„Тунджа“ в полза на ЕТ „Георг – Георги Георгиев“  – 1 бр.; 

- Предоставяне на право на преминаване през имоти - общинска собственост за 

обект: „Подземна оптична кабелна мрежа от с. Окоп до с. Ханово, Община 

„Тунджа“ в полза на ЕТ „Георг – Георги Георгиев“ – 1 бр.; 

- Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост  – 1 бр.; 

- Предоставяне на право на преминаване през имоти - общинска собственост за 

обект „Оптичен кабел от с. Тенево до с. Маломир, Община „Тунджа“  в полза на 

„ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД – 1 бр.; 

- Предоставяне на право на преминаване през имоти - общинска собственост за 

обект: „Подземен оптичен кабел от с. Асеново до с. Челник, Община „Тунджа“ в 

полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД – 1 бр.; 

- Предложение за одобрение и приемане на инвестиции на територията на 

Община „Тунджа“, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. 

Ямбол през 2021 г. – 1 бр.; 

- Промяна на собственост - от публична в частна общинска собственост. – 1 бр.; 

- Изменение и допълнение на т.1 от Решение № 665 от Протокол № 36 от 

24.02.2022 г. – 1 бр.;    

- Изменение и допълнение на Приложение 1. Потенциални имоти, в които ще се 

осъществяват консервационни дейности по проект „Подобряване на 

природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода 

ВОМР в територията на МИГ „Тунджа“ към Решение № 270 от Протокол № 17 

от 28.10.2020 г. – 1 бр.; 

- Учредяване на възмездно право на ползване върху част от имот общинска 

собственост – 1 бр.; 

- Предоставяне на дърва за огрев на семейства със среден доход под линията на 

бедност за 2022 г., които не са получавали целева помощ за отоплителен сезон 

2021-2022 г. по реда на Закона за социално подпомагане  – 1 бр.;  

- Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
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Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат 

задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за 

стопанската 2022/2023 г. – 1 бр. 

 

 През месец април на извънредно заседание се прие БЮДЖЕТ на  Община 

„Тунджа“ за 2022 г. 

През месец юни се извърши актуализация на капиталовите разходи на общината.  

 От общо 189 предложения разгледани на заседанията на общинския съвет, 2 са 

направени от председателя на ОбС „Тунджа”, 6 от ПК „Социална политика, 

образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”,  

1 от общински съветник, 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 105 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 90 бр. 

крайно нуждаещи се граждани с постоянен адрес на територията на общината на обща 

стойност в размер на 11 535 лв.  

 

 Приеха  се решения за: 

 

- Предоставяне на финансови средства под формата на собствено участие, от 

бюджета на общината по сметката за средства от ЕС за извършване на разходи 

по Договор № 28/07/2/0/00828 от 29.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ за Проект „Подобряване на водоснабдителната 

инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа“, сключен 

между Община „Тунджа“  и ДФ „Земеделие“; 

- 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 

„Желани пространства - Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно 

детско развитие и социално включване в малките населени места“; 

- Предоставяне на допълнителни финансови средства под формата  на безлихвен 

заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за 

извършване на разходи по проект: „ Патронажна грижа + в Община „Тунджа“, 

ДБФП № BG 05M9OP001-6.002-0148 по процедура „Патронажна грижа +“; 
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- 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“; 

- 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“; 

- Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на Държавен фонд 

„Земеделие “(ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ-Тунджа  

за одобрени  дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2022 

година съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. 

на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.; 

- Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.218-0004-C02 

от 19.05.2022г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от 

общностите местно развитие“ за Проект „Творческа резиденция „Тунджа“ – 

маркетинг и популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, 

фолклора и традициите”, сключен между Община „Тунджа“ , ДФ „Земеделие” и 

МИГ „Тунджа“; 

- Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Договор № BG06RDNP001-19.218-

0004-C02 от 19.05.2022г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ за Проект „Творческа резиденция „Тунджа“ – 

маркетинг и популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, 

фолклора и традициите”, сключен между Община „Тунджа“, ДФ „Земеделие” и 

МИГ „Тунджа“; 

- Допълнение към Решение № 622 от Протокол № 33/ 21.12.2021 година по точка 

шестнадесета на Общински съвет „Тунджа“; 

- Предоставяне на хуманитарна помощ за граждани от Република Украйна; 

- Удължаване срока на възлагане управлението на услугата „Патронажна грижа” 

като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект „Патронажна 

грижа + в Община Тунджа“; 

- Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги; 

- Определяне на представител на община „Тунджа“ в комисия за изработване на 

здравна карта на област Ямбол и аптечна карта на област Ямбол; 

- Приемане на декларация относно членство на Република Северна Македония в 

Европейския съюз; 

- Предложение за одобрение и приемане на инвестиции на територията на 

Община „Тунджа“, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. 

Ямбол през 2021 г.; 

- Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ в редовно 

неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Ямбол; 
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- Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ на извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Ямбол; 

- Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април - Ден на 

Община „Тунджа“; 

- Награждаване по повод 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на 

българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и във 

връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни 

институти. 

 За периода са извършени 7 изменения на Общия устройствен план, одобрени са  

24 задания за проектиране  и разрешаване изработването на проекти за ПУП и 16 

проекти за ПУП. 

 

  Бяха организирани по график приемни дни с граждани в следните населени 

места: Ханово, Кукорево, Козарево, Победа, Калчево, Овчи кладенец, Златари, 

Бояджик, на които срещи гражданите поставяха актуални проблеми за съответното 

населено място. 

  

 За поставените въпроси и проблеми, своевременно бе информиран Кмета на 

общината и Общинска администрация.  

 

 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   

 Председател на ОбС „Тунджа” 


