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                                                      Проект! 
    

Отчет 
 

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

неговите комисии през периода 
 

М. ЮЛИ 2022 Г. - М. ДЕКЕМВРИ  2022 Г. 

 

 Съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 1 и чл. 72, ал. 1 от ПОДОСНКВОА 

заседанията на Общински съвет и неговите постоянни комисии се провеждат, като 

открити и се излъчват по електронен път, в реално време. 

            Като колективен орган на местното самоуправление Общински съвет „Тунджа“ 

осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, 

отговорност, гражданско участие с цел гарантиране и закрила интересите на 

гражданите на Община „Тунджа“. 

 Преди заседанията на постоянните комисии и на ОбС „Тунджа”, в 

законоустановения срок се провеждат заседания на Председателския съвет, до влизане 

в сила на решението на ВАС. Председателският съвет, респективно председателят на 

общинския съвет, разработва проект за дневен ред, определя датата, часа и мястото за 

провеждане на предстоящите заседания, както и водещите комисии на всеки проект за 

решение. 

  Поканите и материалите за заседанията на постоянните комисии и заседанията 

на Общински съвет се предоставят в срок на всички общински съветници, на хартиен 

носител и по електронен път. Уведомяването се извършва по телефон и електронна 

поща. 

              На заседанията на ОбС „Тунджа” са правени предложения  и съответно взети 

решения за включване на допълнителни точки в дневния ред на неотложни въпроси, 

предвид спазване на законосъобразен срок. 

Обществеността е информирана своевременно за предстоящите заседания на 

постоянните комисии и общинския съвет, чрез медиите и официалната Интернет 

страница на общината, раздел „Общински съвет“. 

Заседанията на постоянните комисии: ПК БФ, ПК УТМСОРЗ, ПК 

ОСЕПСПСППР, ПК СПОЗКСМДВ и ПК ПКЕ се провеждат ежемесечно по график и по 

предварително утвърден проект за дневен ред. 

            Постоянните комисии разглеждат и дискутират проектите за решения и други 

актове, разпределени им от председателя на общинския съвет, правят предложения, 

препоръки и изготвят становища по тях. 

При необходимост от допълнителна информация, разяснения, предоставяне на 

допълнителни материали или уточняване на спорни текстове по внесените за 

разглеждане и обсъждане предложения, е търсено съдействието на общинска 

администрация. 

            За периода 01.07.2022 г.- 31.12.2022 г. са проведени 29 присъствени заседания на 

постоянните комисии в залата на Общински съвет „Тунджа“, на които са разглеждани 

предложения на кмета на общината и председателя на общинския съвет, по които са 

изразени съответните становища. 

 По внесените за разглеждане и обсъждане проекти за решения и становища на 

съответната ПК на заседание общинския съвет взема 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  
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за ново обсъждане актове от кмета на общината и областния управител по 

незаконосъобразност. 

Предвид масово протестиране от страна на Прокуратурата на Правилниците за    

дейността на Общинските съвети в страната и оспорването на Председателските 

съвети и тяхната дейност, бяха оспорени разпоредби и от нашия Правилник, относно 

функциите на Председателския съвет, подпомагащ дейността на председателя на 

общинския съвет.   С Решение № 58/04.04.2022 г., оставено в сила с Решение № 

9116/18.10.2022 г. от ВАС, Ямболски административен съд отменя разпоредбите на 

чл.4,ал.2; чл.19, ал1, т.1; чл.20, чл.21; чл.64, ал.1, изр. 1-во; чл.65, ал.1 и ал.3; чл.72а, ал1 

от Правилника за организацията и дейността на ОбС „Тунджа“, неговите комисии и 

взаимодействието им с общинска администрация. Отмяната на горепосочените 

разпоредби, предизвика редактиране на Правилника за организацията и дейността на 

ОбС „Тунджа“,  и всеки общински съветник разполага с актуализирания правилник. 

С Решение № 209/30.11.2022 г. Ямболски административен съд отменя по 

протест на Районна прокуратура – Ямбол, Решение № 888/28.09.2022г.на ОбС 

„Тунджа“, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община „Тунджа“, с която ОбС е изменил заглавието на Раздел ІІІ в Глава втора и е 

приел нов чл. 23а, „ За ползване на услугата „ Детска млечна кухня“ се заплаща дневна 

такса в размер на 4.20 лв.“  

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. 

            През отчетния период са проведени 7 заседания на ОбС, от които 1 извънредно и 

6 редовни, заседанията са проведени, като открити, на които са гласувани и приети  175 

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 изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

„Тунджа“. 

 

Б/ Програми – 2 бр. 

- Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община  „Тунджа“ за 2023-

2026г.; 

- Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ за 

2023 година. 
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В/ Планове – 1 бр. 

- План за заседанията на Общински съвет „Тунджа“ за 2023 г.  

 

 

Прие се: 

- Годишен отчет за изпълнението на общински концесии на Община „Тунджа”  и 

концесионни договори за 2021 г.;  

- Отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа“ за 2021 година.; 

- Отчет за начина на ползване на кредит овърдрафт с максимално допустим 

размер до BGN 200 000.00(двеста хиляди лева) за периода 03.12.2018г. до 

31.10.2022 г.; 

- 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. 
 

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

общинско имущество – общо 67 броя в т.ч.: 

- Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане 

с имотите общинска собственост за 2022 г. –  6 бр.; 

- Прекратяване на съсобственост чрез делба. – 6 бр.; 

- Прекратяване на съсобственост чрез продажба. – 2 бр.; 

- Продажба на общинска вещ. – 2 бр.; 

- Продажба на общински недвижим имот. – 27 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 

2022/2023г. – 5 бр.; 

- Промяна на собственост - от публична в частна общинска собственост и 

прекратяване на съсобственост чрез замяна. – 1 бр.; 

- Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска 

собственост. - 1 бр.; 

- Безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на читалища от Община „Тунджа“ 

- 1 бр.; 

- Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Сливенска 

митрополия на имот – частна общинска собственост – 1 бр.; 

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

собственост. – 3 бр.; 

- Отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост – 1 бр.; 

- Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – 4 бр.; 

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

публична общинска собственост – 2 бр.; 

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

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

до с. Маломир, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „ГЕОРГ - ГЕОРГИ 

ГЕОРГИЕВ“. – 1 бр.; 

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

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

на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД. – 1 бр.; 

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

обект „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила, Община 
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„Тунджа“, с. Джинот, община Стралджа, с. Търнава до с. Иречеково“ 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 2022 г. – 1 бр.; 

- Утвърждаване ценоразпис за продажба на дърва за огрев 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. 

 През месец юли и октомври е приета актуализация на капиталовите разходи на 

община „Тунджа“ за 2022 г.,определени са трудовите възнаграждения на кметовете 

считано от 1 юли 2022 г.  

 През месец август и октомври е приета Актуализация на капиталовите разходи и 

бюджета на общината за 2022г., прието е и актуализирано разпределение на 

променените бюджети за II-ро тримесечие на 2022 г. 

 През месец август е поет дългосрочен общински дълг, при условията на 

финансов лизинг, за реализиране на проект за рехабилитация и модернизация на 

системата за външно изкуствено осветление в 33 населени места на Община „Тунджа“.  

През месец октомври е гласувана и приета информация за изпълнението на 

бюджета на Община „Тунджа“ и на програми и проекти със средства от ЕС за I-то 

полугодие на 2022 г. Одобрена е  актуализирана прогноза на Община „Тунджа“ за 

периода 2022 – 2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности.  

През месец ноември се прие актуализирано разпределение на променените 

бюджети за III - то тримесечие на 2022 г. и застраховка „Имущество“ за недвижими 

имоти – частна общинска собственост. 

Прие се Единен календар на Община „Тунджа“ за проявите в областта на 

културата, образованието и спорта през 2023 година. 

През месец декември се одобри размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ 

за 2023 г. 

 От общо 175 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”, 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“ 
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Общински съвет е взел решение за отпускане на еднократна финансова помощ на 92 бр. 

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

стойност в размер на 45 110 лв.  

 Средства в размер на 8 000 лв. бяха отпуснати  на: Църковно настоятелство, 

православен храм „Св. Георги Победоносец“ – с. Скалица – 3 000 лв., Църковно 

настоятелство, православен храм ,,Св. Иван Рилски’’ – с. Сламино - 5 000лв. 

Общият размер на отпуснатите средства за периода възлиза в размер на 53 110 лв.  

  

Приеха  се решения за: 

- Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета 

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

Договор № BG06RDNP001-19.218-0004-C01 от 10.05.2021г. 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“, „Местна инициативна група- Тунджа“ и ДФ 

„Земеделие“.; 

- 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“.; 

- Предоставяне на финансова помощ под формата на безлихвен заем на Народно 

читалище „Светлина - 1929“, с. Роза.; 

- 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 № BG05M9OP001-6.004-0127- по 

процедура „Патронажна грижа + Компонент 2“.; 

- Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета 

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

Договор № BG06RDNP001-19.218-0003-C01 от 17.11.2021 г. 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 

„Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на 

територията на МИГ – Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища – 

потенциал за ревитализация на селските общности“ сключен между Община 

„Тунджа“, „Местна инициативна група – Тунджа“ и ДФ „Земеделие“.; 

- Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по 

сметката за средства от ЕС и одобряване на финансиране  от бюджета на община 

„Тунджа“ за собствено участие за извършване на разходи  по Договор № 

BG06RDNP001-19.218-0004-C01 от 17.11.2021г. 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 „Създаване, 

развитие и популяризиране  на регионална колективна марка на територията на 

МИГ – Тунджа, основана на местната идентичност“ сключен между Община 

„Тунджа“, „Местна инициативна група- Тунджа“ и ДФ „Земеделие“.; 

- Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета 

на общината по сметката за средства от ЕС за извършване на разходи по договор 
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№ BG05SFOP001-2.025-0044-CO1 от 24.08.2022 г., сключен между Сдружение 

„Евроклуб Жена“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро 

управление“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект 

„МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа – повишаване активното 

участие на младежите в местното развитие“, по който община „Тунджа“ е 

партньор.; 

- 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“.; 

- Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ по Програма за 

храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05SFPR0003-1.001 „Топъл 

обяд“.; 

- Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ по процедура чрез 

подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” по 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.;  

- Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  

предложение „Доставка и монтаж на улични принадлежности (улични табели и 

пилони) в 44 населени места на територията на Община „Тунджа“, мярка 7.2: 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор – BG06RDNP001-

19.657 – Дейност 1. „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 

и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и 

принадлежностите към тях“.; 

-  Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  

предложение  „Благоустрояване на УПИ III, в кв.36 по ПУП на с.Победа“, втори 

етап: изграждане на тротоар, детска площадка и част „Ел мярка 7.2: 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор – BG06RDNP001-

19.657 – Дейност 2 Изграждане и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване, предназначено за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение.;  

- Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно 

предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“.; 

- Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно 

предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”.; 

- Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно 

предложение по  Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл 

обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и 

социалната политика.;  

- Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  

предложение  “Основен ремонт за въвеждане на енергийно ефективни мерки на 
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сградата на ДГ „Дечка Сюлемезова“, находяща се в УПИ II, кв.24 по ПУП на 

с.Веселиново” по мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по 

процедура чрез подбор – № BG06RDNP001-7.020 – ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ 

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ 

ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“; 

- Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  

предложение  “Път JAM 2089 / I – 7, Окоп – Елхово / Коневец – Маломир / JAM  

1096 в участъка от км 2 + 000 до км 7 + 127.66 – основен ремонт, Втори етап от 

км 2 + 000 до км 3 + 650; км 3 + 840 до км 4 + 110; км 4 + 300 до км 4 + 850; км 6 

+ 320 до км 7 + 127” по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по 

процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.019 – ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ 

ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ 

ТЯХ“.;  

- Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  

предложение: „Ремонт на сградата на НЧ „Зора 1928“, находяща се в УПИ VI-

282, кв.36 по ПУП на с. Ханово, Община „Тунджа“ – II етап“, по мярка 7.2: 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., по процедура чрез подбор – BG06RDNP001-

19.657 – МИГ – Тунджа.; 

- Даване на съгласие за кандидатстване с конкретно предложение за изпълнение 

на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура 

чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“, 

Компонент 4 „Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини“.;  

- Участие на Община „Тунджа“ като Водещ кандидат и Бенефициент в 

изпълнението на проектно предложение „Зелено бъдеще за нашите деца“ 

(„Green future for our children“) по Грантова схема „Побратимяване на градове 

между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)“ (Town Twinning 

between Turkey and EU-II (Twinning for a Green Future) Grant Scheme (TTGS-II)), 

финансирана от Европейски съюз чрез Инструмент за предприсъединителна 

помощ (ИПП II) (Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II)). ; 

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

Асет Банк  АД за обезпечаване на Сдружение „Местна инициативна група-

Тунджа“ за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на територията на община „Тунджа“, изпълнявана 

по Споразумение № РД 50-39 от 23.04.2018 година.; 

- 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“.; 

- Осигуряване на необходимите средства по проект „Ремонт на сградата на Детска 

градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“, в случай на разходи, които 

не се финансират по Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура 
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чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, Компонент 

4 „Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини“.; 

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

заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Ямбол.; 

- Споразумение за сътрудничество между Община „Тунджа“, Република България 

и Община Къркларели, Република Турция.; 

- Даване на съгласие за партньорство и съфинансиране по Национална програма 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул: „Площадки за 

обучение по безопасност на движението по пътищата“ с партньор детски 

градини на територията на община „Тунджа“.; 

- 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 ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, 

община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2022-2023 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 паралелка по чл. 69, 

ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното  и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, 

община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2022-2023 година и осигуряване на 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените 

по стандарти за съответната дейност.; 

- 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 2022-2023 година.; 

- Разрешаване на формирането на целодневна детска група „Усмивка“, с. Окоп, 

община „Тунджа“, област Ямбол - част от Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, 

община „Тунджа“, област Ямбол, по реда на чл.59 от Наредба за финансирането 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 

учебната 2022 – 2023 година.; 

- Определяне на броя на групите и броя на децата в група в детските градини на 

територията на община „Тунджа“ за учебната 2022-2023 година. 

- Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински 

бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети.; 

- 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 2022- 2023 г.; 

- 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“ за учебната 

2022-2023 година. 

Извършени са 5 изменения на Общия устройствен план на Община „Тунджа“, от 

които 1 частично изменение. Одобрени са 21 задания за проектиране и разрешаване 

изработването на проект за Подробен устройствен план и 14 проекта за ПУП.  
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            Бяха организирани и проведени по график приемни дни с граждани в населените 

места - Овчи кладенец, Златари, Бояджик, Дражево, Безмер, Кабиле и Тенево. 

 

            Отчетът има за цел да информира гражданите за работата на избрания от тях 

Общински съвет, да им даде възможност за препоръки и предложения, с които ще 

продължим да се  съобразяваме  и да ги провокираме към по-активно гражданско 

участие. 

 

 

 

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА   

 Председател на ОбС „Тунджа” 


