
 Проект! 

ПЛАН 

за заседанията на Общински съвет „Тунджа”  

за 2023 година 

 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

1.  Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на кмета на община 

„Тунджа“. 

2. Приемане на бюджет на община „Тунджа” за 2023 г. 

3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2023 г.  

4. Предложения за разпореждане с общинско имущество – продажби, замени, делби, 

отдаване под наем, аренда и др. на общински имоти. 

5. Приемане на Общински годишен план за младежта през 2023 г. 

6. Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на План за действие на Община 

„Тунджа” в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и 

участие на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за 

2022 г. 

7. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на територията на община „Тунджа“ 

8. Доклад за изпълнение на ОУП и предложение за изменение при необходимост. 

9. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП план за 

регулация и застрояване. 

10. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ. 

11. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – 

Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 

12. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

13. Одобряване техническо задание за изменение на ОУП и разрешаване изработване 

на проект за изменение на ОУП. 

14. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа” за работата на общинския съвет и 

неговите комисии м. юли 2022 г. – м. декември 2022 г. 

15. Отпускане на Еднократно парично подпомагане. 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

1. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното 

управление за периода 01.01.2022 г. -31.12.2022 г. 

2.  Предложения за разпореждане с общинско имущество – продажби, замени, 

делби, отдаване под наем, аренда и др. на общински имоти. 

3. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади от ОПФ. 

4. Приемане  правила за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ. 

5. Годишен план за паша. 

6. Съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално 

ползване. 

7. Отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2022 г. 

8. Приемане на Програма за развитие на туризма за 2023 г. 

9. Доклад за изпълнение на ОУП и предложение за изменение при необходимост. 

 



10. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – план за 

регулация и застрояване. 

11. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ. 

12. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – 

Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 

13. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

14. Одобряване техническо задание за изменение на ОУП и разрешаване изработване 

на проект за изменение на ОУП. 

15. Отпускане на Еднократно парично подпомагане. 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

 

1. Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. 

2. Предложения за разпореждане с общинско имущество – продажби, замени, делби, 

отдаване под наем, аренда и др. на общински имоти. 

3. Предложение за определяне на цени за продажба на дърва за огрев на 

населението. 

4. Предложение за утвърждаване на годишни награди по случай 22 април – празник 

на Община „Тунджа”. 

5. Отчет за дейността на МКБППМН за 2022 година. 

6. Програма за управление на отпадъците. 

7. Доклад за изпълнение на ОУП и предложение за изменение при необходимост. 

8. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – план за 

регулация и застрояване. 

9. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ. 

10. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – 

Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 

11. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

12. Одобряване техническо задание за изменение на ОУП и разрешаване изработване 

на проект за изменение на ОУП. 

13. Отпускане на Еднократно парично подпомагане. 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

 

1. Актуализирано разпределение на променените бюджети за І-во тримесечие на 

2023 г. 

2. Предложения за разпореждане с общинско имущество – продажби, замени, 

отдаване под наем, аренда и др. на общински имоти. 

3. Предложение за награждаване на дейци на просветата и културата по повод 24 

май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура и във 

връзка с кръгли годишнини на изявени лица, просветни и културни институции. 

4. Обсъждане и одобряване на Доклади за осъществени читалищни дейности и за 

изразходените от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа” 

читалища за 2022 г. 

5. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. 

6. Доклад за изпълнение на ОУП и предложение за изменение при необходимост. 

7. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – план за 

регулация и застрояване. 

8. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ. 



9. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – 

Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 

10. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

11. Одобряване техническо задание за изменение на ОУП и разрешаване изработване 

на проект за изменение на ОУП. 

12. Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

на територията на община „Тунджа“ за 2023-2024 г. 

13. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците от община „Тунджа“ за 2023 г.    

14. Отпускане на Еднократно парично подпомагане. 

 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

1. Тарифа за таксите за специално ползване на общинска пътна мрежа. 

2. Предложения за разпореждане с общинско имущество – продажби, замени, делби, 

отдаване под наем, аренда и др. на общински имоти. 

3. Доклад за изпълнение на ОУП и предложение за изменение при необходимост. 

4. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – план за 

регулация и застрояване. 

5. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ. 

6. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – 

Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 

7. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

8. Одобряване техническо задание за изменение на ОУП и разрешаване изработване 

на проект за изменение на ОУП. 

9. Отпускане на Еднократно парично подпомагане. 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 

 

1. Предложения за разпореждане с общинско имущество – продажби, замени, делби, 

отдаване под наем, аренда и др. на общински имоти. 

2. Доклад за изпълнение на ОУП и предложение за изменение при необходимост. 

3. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – план за 

регулация и застрояване. 

4. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ. 

5. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – 

Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 

6. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

7. Одобряване техническо задание за изменение на ОУП и разрешаване изработване 

на проект за изменение на ОУП. 

8. Отпускане на Еднократно парично подпомагане. 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ 

 

1. Актуализирано разпределение на променените бюджети за II- ро тримесечие на 

2023 г. 

2. Отчет на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския съвет. 



3. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа” за работата на общинския съвет и 

неговите комисии за периода м. януари 2023 г. – м. юни 2023 г. 

4. Предложения за разпореждане с общинско имущество – продажби, замени, 

отдаване под наем, аренда и др. на общински имоти. 

5. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на 

училища, детски градини и групи към тях в Списъка на защитените детски 

градини и защитените училища за учебната 2023-2024 г. 

6. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на 

училища, детски градини и групи към тях в Списъка на средищните детски 

градини и училища за учебната 2023-2024 г. 

7. Доклад за изпълнение на ОУП и предложение за изменение при необходимост. 

8. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – план за 

регулация и застрояване. 

9. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ. 

10. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – 

Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 

11. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

12. Одобряване техническо задание за изменение на ОУП и разрешаване изработване 

на проект за изменение на ОУП. 

13. Отпускане на Еднократно парично подпомагане. 

 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 

 

1. Отчет за текущото изпълнение на бюджета на Община „Тунджа“ за I-вото 

шестмесечие на 2023 г. 

2. Предложения за разпореждане с общинско имущество – продажби, замени, 

отдаване под наем, аренда и др. на общински имоти. 

3.   Разрешаване на формирането на детски групи в общински детски градини по 

реда на чл.59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование за учебната 2023 – 2024 година. 

4. 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 училищното образование в общински училища и осигуряване 

на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2023-2024 година. 

5. 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 2023-2024 година. 

6. Разрешаване формирането на паралелките по 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 2023-2024 година. 

7. Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински 

бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети. 

8. Определяне на броя на групите и броя на децата в група в детските градини на 

територията на община „Тунджа“ за учебната 2023-2024 година. 

9. Доклад за изпълнение на ОУП и предложение за изменение при необходимост. 



10. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – план за 

регулация и застрояване. 

11. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ. 

12. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – 

Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 

13. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

14. Одобряване техническо задание за изменение на ОУП и разрешаване изработване 

на проект за изменение на ОУП. 

15. Отпускане на Еднократно парично подпомагане. 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

1. Отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2022 г. 

2. Предложения за разпореждане с общинско имущество – продажби, замени, 

отдаване под наем, аренда и др. на общински имоти. 

3. Доклад за изпълнение на ОУП и предложение за изменение при необходимост. 

4. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – план за 

регулация и застрояване. 

5. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ. 

6. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – 

Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 

7. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

8. Одобряване техническо задание за изменение на ОУП и разрешаване изработване 

на проект за изменение на ОУП. 

9. Отпускане на Еднократно парично подпомагане. 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

1. Актуализирано разпределение на променените бюджети за ІІІ-то тримесечие на 

2023 г. 

2. Предложения за разпореждане с общинско имущество – продажби, замени, 

отдаване под наем, аренда и концесия на общински имоти. 

3. Даване на съгласие за партньорство и съфинансиране на проект „Топъл обяд“ по 

програма „Топъл обяд“ на партньорска мрежа за благотворителност на БЧК, с 

водеща организация Областен съвет на БЧК – гр. Ямбол и партньор община 

„Тунджа“ през учебната 2023 – 2024 г. 

4. Доклад за изпълнение на ОУП и предложение за изменение при необходимост. 

5. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – план за 

регулация и застрояване. 

6. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ. 

7. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – Парцеларен 

план за съоръжение на техническата инфраструктура. 

8. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

9. Одобряване техническо задание за изменение на ОУП и разрешаване изработване 

на проект за изменение на ОУП. 

10. Отпускане на Еднократно парично подпомагане. 

 

 

 



 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 

1. Актуализация на бюджета на общината за 2023 г. 

2. Предложения за разпореждане с общинско имущество – продажби, замени, 

отдаване под наем, аренда и др. на общински имоти. 

3. Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2024 г. 

4. Културен календар на община „Тунджа” за 2024 г. 

5. Доклад за изпълнение на ОУП и предложение за изменение при необходимост. 

6. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – план за 

регулация и застрояване. 

7. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ. 

8. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – 

Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 

9. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

10. Одобряване техническо задание за изменение на ОУП и разрешаване изработване 

на проект за изменение на ОУП. 

11. Отпускане на Еднократно парично подпомагане. 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

1.    Актуализация на общинския бюджет за 2023 г. 

2. Актуализация на Наредбата за местните такси и цени на услуги по ЗМДТ.  

3. Определяне размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2024 г. 

4. Предложения за разпореждане с общинско имущество – продажби, замени, 

отдаване под наем, аренда и др. на общински имоти. 

5. Доклад за изпълнение на ОУП и предложение за изменение при необходимост. 

6. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – план за 

регулация и застрояване. 

7. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ. 

8. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП – 

Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 

9. Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за съоръжение на техническата 

инфраструктура. 

10. Одобряване техническо задание за изменение на ОУП и разрешаване изработване 

на проект за изменение на ОУП. 

11. План за заседанията на Общински съвет „Тунджа” за 2024 г. 

12. Отпускане на Еднократно парично подпомагане. 

                                             

 

                                   

 

НЕЛИ СЛАВОВА    
Председател на ОбС „Тунджа” 

 

           

   

 

 

 



 


