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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

за изпълнение програмата за управление на кмета на община 

„Тунджа“ за периода януари 2022 – декември 2022 година 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Отчетът за дейността на Община „Тунджа“ за третата година от 

управлението, който предоставям на Вашето внимание е изготвен в изпълнение на 

чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.  

Нашата община навърши 35 години – години на достойно утвърждаване на 

правото да съществува, в стремеж да бъде близо до хората и да решава по най -

добрия начин техните проблеми. Години на доказване и на непрекъснато развитие, 

за да бъде днес това, което е - съвременна българска община, заслужила 

признание и уважение със стила си на работа и с постигнатите резултати. 

Като кмет на Община „Тунджа“ и през третата година от мандата 

продължавам да живея с проблемите и инициативите на гражданите и 

потребностите на различните институции. Това изисквам и от ръководената от мен 

общинска администрация. Отчитайки свършеното през изминалата година 

навлизаме в последната година на мандата и от нас се очаква в максимална степен 

да постигнем голяма част от целите, които бяхме начертали в началото на мандат 

2019-2023 година. 

Годината не беше лека, твърде динамична, година  в която последователно 

и систематично изпълнявахме редица дейности от местно значение, предоставени 

като наша компетентност, в сферата на: финансите, данъците и таксите, 

общинската администрация, общинското имущество, устройството и развитието на 

територията на общината и на населените места в нея, образованието, 

здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, 

социалните услуги, опазването на околната среда, поддържането и опазването на 

културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и 

туризма.  

Оценявайки трите години от мандат 2019-2023 година мога да отчета, че през 

цялото време упорито и последователно работихме и устоявахме заедно на 

предизвикателствата. Реализирани бяха голяма част от поетите ангажименти за 

постигане на основните приоритети в управленската ми програма, а именно:  
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подобряване на жизнения стандарт на населението; изграждане и поддържане на 

модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура и 

опазване на околната среда; подкрепа за стабилна и просперираща местна 

икономика; съхраняване на духовността.  

Не бяха малко реализираните инициативи и проекти, начертахме смели 

планове за предстоящата 2023-та година.  

Направеното през 2022 година, е още една крачка към по-доброто 

бъдеще на Община „Тунджа“. Убеден съм, че ни чака година, в която с разум, 

отговорност и единомислие ще преодолеем изпитанията и всичко, което ни 

предстои. През 2023 година пред общинската администрация стоят отговорности и 

ние имаме готовност и добър хоризонт да покажем резултати, отговарящи на 

потребностите на жителите на Община „Тунджа“. 

Бюджетът на Община Тунджа за 2022 г. беше изготвен в нетрадиционна 

бюджетна среда и изменени срокове, свързани с късното приемане на ЗДБРБ за 

2022 г. Сложността в подготовката на бюджета на общината за 2022 г. се очерта 

съществено и от разделението на два финансови периода, подчинени на различни 

правила. През първото тримесечие на годината бюджетът се изпълняваше по 

наложените условия за финансиране от 2021 г., докато през следващите три 

тримесечия на годината – по правилата и изискванията на ЗДБРБ за 2022 г. 

Финансирането с бюджет 2022 беше насочено към реализиране на 

годишните цели на общината. Те включваха устойчивост в подходите при 

провеждане на образователни, социални и здравни политики, подпомагане на 

здравната система в усилията за овладяване последиците от пандемията, 

оптимизиране на обхвата и интегрираността на социалните и здравни услуги, 

гарантиране сигурността и безопасността на гражданите в условия на 

непредвидима и рискова външна среда. Включи също надграждане в системите за 

обхват и качество на предлаганите от общината данъчни, административни и 

технически услуги. Насочи внимание към традиционната подкрепа в утвърждаване 

на местната идентичност, поддържане на партньорствата и сътрудничество в 

интерес на местната общност. Оптимизира усилията в оползотворяване на местния 

потенциал за икономическо развитие на основата на териториалните дадености и 

осигуряване на адекватна бизнес среда, съобразени със зависимостите на 

икономическата криза. Акцентира върху продължаване целенасочената политика 

за развитие на техническата и социална инфраструктура, подобряване 
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състоянието на сградния фонд, опазване и съхранение на околната среда в 

условия на динамични инфлационни процеси.  

През 2022 г. община „Тунджа“ постигна бюджетен ръст от 34,52 % на годишна 

база. Първоначалният бюджет на общината за 2022 г. е в размер на 28 021 591 

лева. В края на годината актуализираният план достигна 37 694 024 лева. 

Към 31.12. 2022 г. изпълнението на разходната част на бюджета е 30 750 382 

лева. В края на годината, въпреки кризите, реализирахме значително изпълнение 

на собствените приходи в размер на 10 559 127 лв., което е с почти 4,5 млн. лв. 

повече от 2021 г. 

През 2022 г., при спазване разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки, са сключени общо 240 договора, с които са възложени за изпълнение 

дейности с обект „Строителство”, „Доставка на стоки” и „Предоставяне на услуги”. 

Успешното изпълнение на проекти с външно финансиране по европейски и 

национални програми продължи да бъде наш приоритет и през 2022 г. 

Община „Тунджа” работеше общо по реализиране на двадесет и седем 

проекта, финансирани от европейските фондове, национални програми и от други 

източници. Общият размер на средствата, получени през годината по тях, е в 

размер на 4 748 870 лв.   

Изпращаме една благополучна, но и изпълнена с много преодолени 

предизвикателства за нашата община година. С общи усилия превърнахме 35-та 

годишнина на Община „Тунджа“ в най-успешната в нейната история. 

В отчета за изпълнението на Програмата за управление на кмета на община 

„Тунджа“ за мандата са включени постигнатите през 2022 година резултати според 

поставените цели за развитието на общината, приоритетите и дейностите за 

тяхната реализация. 

 

Приоритет 1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

1.1.Социални услуги, здравеопазване и социално включване 

През 2022 г. община „Тунджа“ продължи да предоставя в пълна степен 

съществуващите социални услуги и да ги обогатява с нови чрез одобрени проекти 

с национално и европейско финансиране. 

През годината общината продължи предоставянето и развитието на услугата 

„Домашен социален патронаж” като местна дейност чрез Домашен социален 

патронаж, с. Болярско и Домашен социален патронаж „Тунджа”. Осигурено е 

устойчиво развитие на Общинско социално предприятие за обществено хранене 
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„Домашен социален патронаж”, с. Победа, което обслужва жителите на 11 населени 

места от състава на общината, с капацитет 100 потребители. Общият капацитет на 

услугата „Домашен социален патронаж“ на територията на общината е 220 души . 

Осигуряват се услуги, свързани с доставяне на готова храна на хора в 

неравностойно социално положение във всички населени места на община 

„Тунджа”. 

През отчетния период, с ресурсите на Фонд „Социална закрила“, е 

реализиран един проект в партньорство с един външен доставчик на социални 

услуги - търговско дружество. Осигуреното финансиране от Фонд „Социална 

закрила” на МТСП е в размер на 92 484.00 лв. за 105 потребители, живеещи в 12 

населени места. 

След анексиране на договора на общината по проект „Осигуряване на топъл 

обяд в Община Тунджа” по ОП „Храни”, в рамките на Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица, се осигури допълнителен финансов 

ресурс за периода от 11.01.2021 - 30.09.2022 г. в размер на 795 619,22 лева. Това 

даде възможност да се гарантира приготвянето и доставката на безплатна готова 

храна за 700 лица и семейства в неравнопоставено положение - лица с увреждания, 

самотно живеещи възрастни хора и други жители от общината с ниски доходи в 

условията на извънредна епидемиологична обстановка в следствие на COVID-19.  

От 06.10.2022 г. стартира изпълнение на Програма храни 2021-2027 г. с 

проект „Топъл обяд в Община Тунджа“, чрез който се осигури доставка на 

безплатна готова храна за 600 лица в неравностойно положение за срок до 

30.09.2025 г., като са договорени 1 436 940,80 лв. за целия период.  

Готова храна на лица и семейства в риск, както и в обективна невъзможност 

да си я приготвят и осигурят сами, като част от интегрирани и комплексни здравно-

социални интервенции, се доставя и в рамките на част от социалните услуги – 

делегирани от държавата дейности.   

По този начин през 2022 г. общината е осигурила капацитет за над 1300 лица 

и семейства от населените места на общината в тежко социално положение и в 

сложна и извънредна епидемична среда да получават услуги, включващи 

предоставяне на готова храна.  

От 10.05.2021 г. на територията на общината се изпълнява проект 

„Патронажна грижа + в община „Тунджа“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, като бяха договорени 383 092 лв., за осигуряване на мобилни 

почасови грижи в домовете на възрастните хора и лицата с увреждания, както и 

подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, 
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във връзка с разпространението на Covid -19. До края на проекта - 10.06.2022 г. са 

подкрепени в домашна среда 163 лица в риск и е осигурена заетост на 21 лица, в 

това число 17 домашни помощници, 2 медицински сестри, рехабилитатор, 

социален работник, психолог и шофьор. За дейността на делегираните дейности и 

за предпазване на потребителите бяха закупени допълнително дезинфектанти, 

предпазни маски, ръкавици и бързи тестове за установяване на Ковид инфекцията.  

Осигуреното допълнително финансиране от 191 546 лв. създаде условия 

проекта да бъде продължен със 6 месеца – до 11.12.2022 г. по процедура 

„Патронажна грижа +“ - компонент 2. 

В новия програмен период 2021-2027 г., от 12.12.2022 г., стартираха 

подготвителните дейности и по нов проект „Грижа в дома в община „Тунджа“ с 

договорен финансов ресурс от 970 896,60 лв., чрез които ще се предоставят 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и 

психологическа подкрепа за 180 възрастни хора и лица с увреждания в рамките на 

12 месеца. 

Постигната е устойчивост на мрежата от социални услуги в общността, като 

е запазен техният капацитет. Продължават дейността си държавно делегираните 

услуги:  

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в с. Веселиново  с 

капацитет 20 места; 

 Дневен център за стари хора в с. Генерал Инзово с капацитет 30 лица; 

 Дневен център за стари хора в с. Скалица с капацитет 30 лица; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Калчево с 

капацитет 25 места; 

 Поддържа се и се развива дейността на Дом стари хора „Христо Ботев”, 

с. Болярско, в услуга на нашите жители. Общият капацитет на услугата е 30 души. 

Утвърди се и новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, която стартира 

през 2021 г. в община „Тунджа“. При утвърден капацитет на услугата 92 

потребители, са обхванати над 120 лица с увреждания и такива в затруднена 

възможност за самообслужване. В услугата е осигурена заетост за 47 лица, в това 

число 45 социални асистенти. 

През 2022 г. Община „Тунджа“ запази общият капацитет на делегираните от 

държавата услуги в общността за жителите на общината  от 197 потребителя. 

В продължение на шест години – от 2016 г. Община „Тунджа” реализира 

проект „Желани пространства“ - Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно 

детско развитие и социално включване в малките населени места“ по схема „Услуги 
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за ранно детско развитие” по ОП „РЧР“ 2014-2020. Първоначално проектът е на 

стойност 588 567 лв., с планирана продължителност на дейностите 28 месеца. 

След няколкократно заявено и аргументирано искане от страна на община „Тунджа“ 

за анексиране на договора от Управляващия орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, проектното финансиране възлиза на 1 880 331.20 

лв., като срокът за изпълнение на дейностите се удължава до 30.06.2023 година. 

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване, 

намаляване на бедността сред децата и други лица в риск, чрез интегрирани 

инвестиции в ранното детско развитие и социално включване в населените места 

на община „Тунджа“. За период от 75 месеца (м. октомври 2016 г. - м. декември 

2022 г.) по проекта се предоставят комплексни здравни, социални и образователни 

услуги. Това надгражда добрия опит и въведените практики по Проекта за социално 

включване и други инициативи с външно финансиране, които община „Тунджа” 

реализира в последните години. Услугите се предоставят в Общностния център с 

кабинет за ранна интервенция на уврежданията в с. Козарево и в мрежата от детски 

градини на територията на общината, както и като мобилна работа в домовете на 

потребителите. 

До м. декември 2022 г. по проекта са включени общо 844 потребители - деца, 

които заедно със своите семейства ползват услугите на 25 специалисти, в т.ч. 

трима социални работници, двама психолози, трима педиатри, две медицински 

сестри, един рехабилитатор, двама логопеди, една акушерка, един гинеколог, 

двама стоматолози, един юрист, шест медиатори, двама специални педагози и 

двама педагози в услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“.  

До края на 2022 г. са извършени над 2300 стоматологични прегледа и над 

4000 индивидуални педиатрични консултации на деца - потребители на възраст от 

0-7 години.  Оказана е помощ и подкрепа на над 840 родители на деца от 0 до 7 

годишна възраст и бъдещи родители. Проведените домашни посещения от акушер 

са 361, а индивидуалните консултации са 166. Направените индивидуални 

консултации от гинеколог са 148, груповите срещи са 9. 

В услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 

училищната готовност на децата за равен старт в училище“ през 2022 г. са 

включени деца от селата Хаджидимитрово и Завой. Чрез интерактивни занимания 

през месец август 30 деца се подготвяха за постъпване в първи клас, така общият 

брой на деца, преминали през тази услуга от началото на проекта до края на 2022, 

е 180. 



7 
 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ, в рамките на 

прилагането на Механизма за лична помощ, през 2022 г. са осигурени подкрепа и 

грижа в домашна среда на 62-ма потребители с увреждания чрез включването им 

в услугата, на които са назначени 62-ма лични асистенти. Те подпомагат 

потребителите в изпълнението на техните дейности от личен, битов и социален 

характер. 

Към 31.12.2022 г. общата бройка на потребителите е 133 лица, за които се 

грижат 133 асистенти. 

В партньорство с Агенция за социално подпомагане, реализираме проект 

„Приеми ме - 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, чрез който се 

предоставя услугата „Приемна грижа“ на територията на община „Тунджа“. За 2022 

г. са осигурени средства в размер на 35 791 лв., чрез които се предоставя 

професионална приемна грижа от 2 семейства, в които са настанени за отглеждане 

2 деца.  

През 2022 година, Община „Тунджа“ кандидатства и е одобрена като 

бенефициент по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка 

заетост“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места“ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-

2020 г. В процедурата са включени 31 младежи на възраст от 18 г. до 29 г. 

Работните места са разпределени в селата: Ботево, Веселиново, Генерал Тошево, 

Голям Манастир, Гълъбинци, Завой, Козарево, Крумово, Роза, Скалица, 

Хаджидимитрово и две лица в общинска администрация. На работниците са 

назначени 11 наставника, които ги обучават за съответната длъжност и следят за 

изпълнение на задълженията им.  

Подпомогнати и подкрепени са младежи до 29 г. чрез включване в обучение 

или съдействие в намиране на подходяща работа. 

Лицата са назначени на длъжност „Работник поддръжка“, „Младши 

специалист“ и „Деловодител“ , а стартирането на проекта е през месец май и юни 

2022 година, като Процедурата „Младежка заетост“ е с продължителност 6 месеца, 

наетите работят на 8-часов работен ден. 

След приключване на проекта на лицата са издадени сертификати за 

завършено обучение по съответната длъжност. 

1.2. Детска грижа и образование 

През 2022 г. дейността и развитието на общинската образователна 

инфраструктура е в контекста и в съответствие с целите и приоритетите на  
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Програма за управление през мандат 2019-2023 и Плана за интегрирано развитие 

на Община „Тунджа“ за периода 2021-2027 г.  

За трета поредна година общинските образователни институции в системата 

на предучилищното и училищното образование работиха в извънредна епидемична 

обстановка, съобразно насоките и указанията на Министерство на образованието 

и науката и Министерство на здравеопазването. 

През 2022 г. общинската образователна мрежа продължи да функционира 

като устойчива система, която с подкрепата на местната власт намери гъвкави 

решения в продължаващата извънредна епидемична ситуация.   

Усилията на местната власт и екипите на общинските образователни 

институции целят подобряване на благосъстоянието на децата и на младите 

семейства от общината чрез допълнителни и необходими инвестиции в ранната 

детска грижа, предучилищното, училищното образование и професионалното 

обучение. 

През 2022 г.  са  реализирани мерки и дейности, гарантиращи осигуряването 

на равен достъп до детска грижа, предучилищна подготовка, образование и 

професионално обучение и за развитие и модернизация на общинската 

образователна инфраструктура и свързаните с нея дейности. 

Осигурена е устойчива мрежа от образователни институции за ранна детска 

грижа и предучилищна подготовка, като е гарантиран достъп за всички деца и 

семейства на територията на общината. 

От първи януари 2021 г., след решение на Общински съвет „Тунджа“ в 

общинските детски градини е въведена задължителна предучилищна подготовка за 

децата навършили 4-годишна възраст.  

От учебната 2021-2022 година в с. Роза е разкрита нова полудневна детска 

група към Детска градина „Звездица“, с. Скалица, община „Тунджа“.  След 

извършен ремонт и преустройство на съществуващо помещение от учебната 

2022/2023 г. са осигурени условия за целодневна организация на предучилищното 

образование на децата в групата. 

За всички деца, които са обхванати в общинските детски градини и в 

подготвителните групи към общинските училища в селата Завой и с. Веселиново е 

реализирана подкрепа чрез прилагане на интегрирани мерки за осигуряване на 

достъп до предучилищно образование (отмяна на таксите, осигурен безплатен 

превоз, социална подкрепа, общностна работа и др.) 
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През учебната 2021/2022 година равният достъп до ранна детска грижа и 

качествено предучилищно образование е гарантиран чрез 4 яслени групи към 

общински детски градини, 25 целодневни групи в общинските детски градини и три 

полудневни подготвителни групи. 

През учебната 2022/2023 година в общинските детски градини са 

сформирани 3 яслени групи и 26 целодневни детски групи. Сформирани са 2 

полудневни подготвителни групи в общинските училища в селата Веселиново и 

Завой. 

Мрежата от общински училища осигурява достъп до начално, основно и 

средно професионално образование.   

През 2022 г. завърши петия випуск дванадесетокласници по специалността 

„лозаро-винарство“ в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица. Един 

от успешно дипломираните ученици завърши висше образование, специалност 

„агроном“. 

През учебните 2021/2022 г. и 2022/2023  години в Обединено училище „Васил 

Левски“, с. Тенево, успешно е реализиран прием на ученици в  професионалната 

паралелка в 8 клас по две специалности със срок на обучение 3 години - по 

специалност „Шлосерство“ и по специалност „Производство на хляб и хлебни 

изделия“.   

Общинската образователна инфраструктура се разширява и надгражда с 

гъвкави форми за професионално образование и обучение.  

В сътрудничество с екипите на общинските училища, се насърчава ученето 

и реинтегрирането в образователната система на лица, навършили 16 години и 

възрастни без начално и основно образование, чрез предлагане на възможности 

за включване в самостоятелна форма на обучение.   

Самостоятелна форма на обучение е организирана в Основно училище 

„Христо Ботев“, с. Ботево, Основно училище „Христо Ботев“, с. Кукорево и 

Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево. Броят на записаните в 

самостоятелна форма на обучение лица се увеличи от 78  лица през учебната 

2021/2022 г.  на 121 лица през учебната 2022/2023 г. 

Със статут на защитени образователни институции са Основно училище „Св. 

Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. 

Скалица, Детска градина „Звездица“, с. Скалица, и целодневни детски групи в с. 

Бояджик - част от Детска градина „Звездица“, с. Скалица, община „Тунджа“. 
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Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, община „Тунджа“ е 

включено в  Списъка  на иновативните училища в Република България за учебната 

2021/2022 година и за учебната 2022/2023 година. 

За всички деца и ученици, пътуващи до детските градини и училища на 

територията на община „Тунджа“ е организиран и продължава да се предоставя 

сигурен и безплатен транспорт.  

Общината и общинските образователни институции в сътрудничество 

реализират утвърдени мерки за превенция на риска от отпадане от 

образователната система, чрез: 

- осигуряване на условия и ресурси за целодневна организация на 

образователния процес; 

- предоставяне на безплатни закуски и обедно хранене за всички ученици, 

включени в целодневна организация на обучението; 

- осигурено е съфинансиране от общинския бюджет за предоставяне на 

топъл обяд на учениците от Начално училище „Васил Левски“, с. Завой и от 

Начално училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово;  

- осигуряване на подкрепа за личностно развитие на всяко дете в 

съответствие с неговите потребности; 

- осигуряване на психологическа и логопедична подкрепа. 

Устойчиво се прилага моделът на общностна работа и подкрепа на децата и 

учениците в образователна и социална среда чрез длъжността „образователен 

медиатор“, с цел подобряване комуникацията между ръководството на общината, 

образователните институции и родителската общност за превенция на отпадането 

на децата и учениците от общинската образователна система. 

Подобряват се условията за развитие на заложбите на децата и младежите 

чрез дейности по интереси, като в Общински център за изкуство и извънучилищна 

дейност „Тунджа”, с. Кабиле, през учебната 2022/2023 са сформирани 12 групи по 

интереси, в които участват 137 деца и ученици. 

Реализирани са извънкласни дейности и занимания по интереси в 

изпълнение на утвърдена Годишна програма. Занимания по интереси се 

осъществяват в рамките на целодневната организация на обучението. 

Провеждат се занимания по интереси за развитие на способностите, 

компетентностите и за изява на дарбите на учениците по чл.16а от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование.  
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През 2022 година със съдействието на Сдружението на директорите на 

общинските училища е проведен традиционният „Бал на седмокласниците“. В 

проявата участваха и десетокласниците от Обединено училище „Васил Левски“, с. 

Тенево и отличници от всички общински училища. 

Общината, учебните и детски заведения и неправителствения сектор 

осигуряват извънкласни и извънучилищни форми на работа, организирани с 

ресурсите на национални програми на Министерство на образованието и науката и 

по проекти с външно финансиране. 

И през 2022 г. три общински училища – Начално училище „Св. Климент 

Охридски“, с. Крумово, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево и 

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза, реализираха дейности по 

Национална програма „Отново заедно“ на Министерство на образованието и 

науката.  През летните месеци са проведени шестдневни ученически туристически 

пътувания за ученици с цел преодоляване на последствията от дистанционното 

обучение и пандемията COVID-19.   В изпълнение на програмата са реализирани 

дейности за обща подкрепа, насочени към интелектуалното, емоционалното, 

социалното, духовно-нравственото и физическото развитие на учениците.  

По проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в 

мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР на територията на МИГ „Тунджа“, 

изпълняван от Фондация „Екология, комуникации и общество“, в местността 

„Бакаджик“ са проведени 5 тридневни интерактивни лагери за общо 50 ученици от 

общинските училища.   

В периода от 15 август 2022 г. до 9 септември 2022 г. Община „Тунджа“ за 

поредна година реализира безплатна програма за летни интерактивни занимания 

за ученици в Посетителския център в местността Бакаджик. В Програмата 

участваха четири организирани групи  - общо 40 ученици от четири общински 

училища. Средствата  са осигурени от Общинския фонд за подпомагане на ученици 

и студенти с високи постижения в образованието, изкуствата и спорта. 

До 6 юни 2022 г. продължи дейността си Център за иновации и детско 

развитие „Тунджа“ в село Козарево, разкрит по проект „Пъстра палитра – иновации 

за приобщаване“. Проектът е финансиран от Европейския съюз и Европейския 

социален фонд. Договор № BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г., по ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 3 

„Образователна среда за активно социално приобщаване“; процедура 

BG05M2OP001-3.014 „МИГ-Тунджа“ – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до  
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качествено образование в малките населени места“, чрез Водено от общностите 

местно развитие.  

На 15 април 2022 г. в Центъра се организира и проведе интерактивно 

събитие „Водим бъдещето за ръка“. В събитието  участваха общо 132 деца в 

предучилищна възраст от различни етноси, вкл. роми, от общинските детски 

градини.  

По проекта през 2022 г. в общинските детски градини са реализирани още 8 

пътуващи театрални работилници за деца в предучилищна възраст и родители.  За 

периода на изпълнение на договора са проведени общо 17 театрални работилници, 

в които са включени общо 547 деца, родители и педагози. 

В дворните пространства към допълнителните сгради на общински детски 

градини в 6 населени места са изградени нови зони за комуникация и игри на 

открито „Споделени пространства". Така по проекта през 2021 г. и 2022 г. са 

изградени общо 17 зони за игра и дейности на открито и е доставено оборудване – 

пейки, пясъчници, люлки, клатушки, беседки, катерушки и пързалки на обща 

стойност 88 597,20 лв. В зоните са проведени специални общностни събития и 

доброволчески инициативи. Реализират се дейности с деца и родители. 

В изпълнение на Дейност 4 „Пейнтбол на село – в училище и в детската 

градина“  са проведени 40 пейнтбол игри - атрактивни форми на комуникация и 

занимания, които не са достъпни в малките населени места. След края на всяка от 

игрите е провеждана общностна дискусия относно целите и приоритетите в 

развитието на образователната институция, обсъждани са политики и конкретни 

казуси, касаещи развитието, възпитанието и образованието на децата и учениците. 

В дейността са включени над  421 ученици, учители и родители. За реализацията 

на дейността е закупено мобилно пейнтбол съоръжение с необходимото 

оборудване, брандирана екипировка, консумативи, които се използват и в 

последващи общински инициативи. 

В края на месец май 2022 г. в  местността „Бакаджик“ се  проведе  и Дейност 

5 „Общинска детска асамблея „Тунджа“ – творчество и красота“. В тридневния 

форум са реализирани концерт на открита сцена, творчески работилници в 

тематичните направления: музика, литературно творчество, изобразително 

изкуство, фотография, танц, театър. Активностите в обособените пространства за 

съвместно творчество са модерирани от творци и от педагози. Събитието се 

превърна в платформа за изява на таланта на децата и учениците от община 

„Тунджа“ и осигури възможност за комуникация между деца и родители от различни  
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малки населени места от община „Тунджа“ и от различни етноси. В Общинска 

детска асамблея участваха общо над 240 деца, ученици, учители и родители от 

различни населени места, включени в общинската образователна инфраструктура. 

С рисунките на участниците в ателието по изобразително изкуство е експонирана  

изложба в административната сграда на община "Тунджа" по повод 1 юни - 

Международния ден на детето.  

В навечерието на Коледа, Община „Тунджа“ организира общински детски 

празник „Коледни звезди над Тунджа“.   

Общинските училища и детски градини участват в изпълнението на проекти 

с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансирани 

отново по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по 

които се реализират дейности за повишаване на мотивацията на учениците за 

учене и за развиване на техните способности - занимания по интереси и занимания 

за преодоляване на обучителни затруднения, както и допълнително обучение по 

български език за деца от уязвими групи: проект „Активно приобщаване в системата 

на предучилищното образование“, проект „Подкрепа за успех“ и др. 

През 2022 г. успешно приключиха дейностите по общо четири проекта, 

финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално 

приобщаване“, по процедура BG05M20P001-3.014 „МИГ-Тунджа – мярка 3.9 

„Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени 

места“, чрез Водено от общностите местно развитие“ с № BG05M2OP001-3.014-

0001.  

През 2022 година по кампания „Чиста околна среда - 2022“, конкурсна 

процедура „Обичам природата - и аз участвам“ на ПУДООС е реализиран проект 

„Моята зелена занималня“ от Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, за подобряване 

на образователната среда на открито на стойност 7 447 лв.  

Експерти от общинска администрация участват и съдействат на 

образователните институции при подготовката и изпълнението на образователни 

проекти с външно финансиране. 

С подкрепата на Община „Тунджа“ Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, 

реализира дейности по проект „Детски свят в цвят“, Конкурсна процедура 33.20.-

2021 на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства /ЦОИДУЕМ/. Осигуреното финансиране е на обща стойност 19 920  лв.  

Заложените цели по проекта са в контекста на приоритетите на управленската  
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програма на кмета на община „Тунджа“ и ПИРО в областта на предучилищното 

образование. 

Общинските детски градини и училища реализират дейности, финансирани 

по национални програми на Министерство на образованието и науката. Общата 

стойност на осигурените средства е в размер на 452 125 лв., както следва:  

 НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ 

-10 386 лв. 

 НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“ – 7 800 лв.; 

 НП „Заедно за всяко дете“ – 2 514 лв.; 

 НП „Oптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – 252 850 лв.; 

 НП „Иновации в действие“ – 6 226  лв.; 

 НП “Бизнесът преподава“ - 960 лв.; 

 НП „Без свободен час“ – 4 482 лв.; 

 НП „Oтново заедно“ – 17 500 лв.; 

 НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 340 

лв.; 

 НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – 18 472 лв.; 

 НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ – 

130 595 лв. 

Образователните медиатори и социалните работници в общинските 

училища, назначени по националната програма на Министерството на 

образованието и науката ще продължат работата си до 30 юни 2023 г. 

За подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски 

градини и училища по реда на ПМС 46 от 2020 г. на Министерския съвет са 

осигурени средства в размер на 6 043 лв.   

Осигуряването на условия за качествено образование за всички деца и 

ученици се осъществява чрез комплекс от мерки и конкретни дейности, като се 

прилага подход на партньорство и сътрудничество между местната власт, 

общинските образователни институции, Областна администрация – гр. Ямбол, 

Регионално управление на образованието – гр. Ямбол, Дирекция „Социално 

подпомагане“ – гр. Ямбол, Районно управление „Полиция“ - Тунджа, Областния 

съвет на БЧК – гр. Ямбол, местните и родителските общности, народните читалища 

и други заинтересовани страни. 

https://www.mon.bg/bg/101110
https://www.mon.bg/bg/101113
https://www.mon.bg/bg/101113
https://www.mon.bg/bg/101115
https://www.mon.bg/bg/101116
https://www.mon.bg/bg/101117
https://www.mon.bg/bg/101118
https://www.mon.bg/bg/101122
https://www.mon.bg/bg/101128
https://www.mon.bg/bg/101129
https://www.mon.bg/bg/101131
https://www.mon.bg/bg/101130


15 
 

Инвестициите в материалната база на образователните институции и в 

образователната инфраструктура са от съществено значение за превръщането на 

образователните институции в благоприятна среда, с цел подобряване на 

образователните резултати и мотивацията за учене.  

Община „Тунджа“ подготвя и ще кандидатства с проектни предложения:  

 „Ремонт на сградата на Детска градина „Кольо Тенев", с. Тенево, община 

„Тунджа“ 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. 

 „Основен ремонт за въвеждане на енергийно ефективни мерки на сградата 

на ДГ „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, община „Тунджа“, по  процедура 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и 

Код на процедурата: BG06RDNP001-7.020. 

 

1.3. Култура, туризъм, спорт и общностни дейности 

Община „Тунджа“ реализира Единен календар за проявите в областта на 

културата, образованието и спорта, който отговаря на потребностите на тунджанци, 

а също така допринася за съхраняване и популяризиране на традициите ни. В него 

са включени събития, които имат потенциал за развитие на културен и фестивален 

туризъм. Поради въведени мерки, свързани с COVID-19, част от тях не се 

осъществиха или не се осъществиха изцяло, в познатите, утвърдени във времето 

формати. През 2022 г. се навършиха 35 години от създаването на община „Тунджа“ 

и голяма част от мероприятията преминаха под този знак. 

През месец февруари 2022 г. в с. Скалица, община „Тунджа“ се проведе 

Седемнадесети общински празник на виното, с организатори община „Тунджа", 

кметство с. Скалица и Народно читалище „Светлина-1928", село Скалица, който 

включваше награждаване на победителите в конкурсите за най-добро червено и 

бяло вино, както и за най-добра гроздова ракия, реколта 2021 г. Проведе се и  

ритуалното зарязване на лозата. 

Отново поради въведените мерки не се проведе и може би най-значимото 

събитие, с потенциал за развитие на туризма - ММФ „Кукерландия“, с организатори 
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общините „Тунджа“ и Ямбол. Единствено беше проведе 18-то издание на Фото 

изложба-конкурс „Кукерландия 2022”. 

На 3 март 2022 г. по традиция се проведе празнична церемония по случай 

144 години от Освобождението на България пред Мемориала на загиналите руски 

войни и български опълченци в лесопарк „Бакаджик“.  

През месец март, след двегодишно прекъсване, в с. Тенево,  се проведе 

Четиринадесетото издание на Общинския празник на коня и конния спорт, с 

организатори община „Тунджа“, Кметство с. Тенево и НЧ „Просвета-1910“- с. 

Тенево. 

Община „Тунджа“ подготвя и реализира богата палитра от прояви, посветени 

на 22 април - Ден на Община „Тунджа” и Международен ден на Земята. Тази година 

те стартираха в края на м. март с представяне на книгата на Петя Александрова 

„Прозорче“, посветена на детството на родения в с. Маломир знаменит художник 

Иван Димов. Празничните прояви включваха концерти на ФА „Тунджа“, театрални 

постановки, пътуващата изложба на ХГ „Жорж Папазов“ по поречието на река 

Тунджа, Тунджански литературни дни, утвърденият фестивал „От Цветница до 

Гергьовден“, детски празници и други. По повод 35 години от създаването й и във 

връзка с Деня на общината – 22 април, бе организиран и конкурс „Красива си земя, 

тунджанска“ в три категории: литература, изобразително изкуство и фотография на 

деца, ученици, младежи и жители на общината. В рамките на празничните прояви 

се проведоха и Общинският празник „За хляба наш“, където бяха представени 

съхранените обичаи и организирано кулинарното изложение, посветено на 

празника, с изделия от тунджанските села; Общински празник на художествената 

самодейност „Хоро се вие, песен се пее”, на който се изявиха колективи и 

индивидуални изпълнители при народните читалища на територията на общината. 

На голям интерес се радваше и празничния концерт с участието на Петя Панева и 

Фолклорен ансамбъл „Тунджа“.  

В деня на Тържествената сесия на Общински съвет „Тунджа” по повод Деня 

на Община „Тунджа” бяха наградени физически и юридически лица. След 

тържествената церемония пред административната сграда се състоя и изложение 

„Произведено в Тунджа“. За празника на общината гостува и официална делегация 

от побратимената община Варта, Полша.  

През месец май пред паметника на Априлци в село Бояджик бе отбелязана 

146-та годишнина от Бояджишкия бунт.  

За тринадесети път се проведе и Българо-гръцки събор, в местността 

„Църквичката“ на Манастирските възвишения край село Голям манастир, на който 
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присъстваха над 70 гости от Република Гърция и официална делегация, водена от 

кмета на побратимената община Домоку. 

И тази година тържествено бе открита  жътвената кампания в община 

„Тунджа“ в землището на село Търнава. Организатори на събитието бяха община 

„Тунджа“, фирма „Пеликан Агро“ ЕООД и кметство с. Търнава. Отново бе  спазена 

традицията с ритуалното зажънване, проведе се и конкурс на тема „Жътва" в две 

категории: „Изобразително изкуство“ за детски рисунки с техника по избор и в 

категория „Кулинарно творчество“ за обредни хлябове. 

През месец юни се проведе Общинския празник на традициите „Модата се 

мени, фолклорът остава“, в парка на с. Генерал Инзово. Освен красотата на 

народните носии на тунджанските  села, участници в празника демонстрираха и  

кулинарни умения,  бяха подредени кътове, които отразяваха бита на съответното 

населено място в миналото. Беше обособен специален кът за кулинарния конкурс, 

на който присъстващите можеха да дегустират и да гласуват за избраното от тях 

ястие. 

Освен кулинарния конкурс, част от празника бяха и конкурсите за автентична 

носия, за най-малък и най-възрастен участник и конкурс за най-оригинален кът. На 

празника домакините от с. Генерал Инзово представиха обичаи, свързани с 

Еньовден. В него участваха и занаятчии, производители на храни и майстори на 

сувенири. 

Реализирането на това събитие допринася за промотирането на местната 

идентичност и притежава потенциал за развитие на туризма. 

На 1 август по традиция в село Дряново за 157-ми път се проведе най-

старият събор – Илинденският. Организаторите – кметство с. Дряново, Народно 

читалище „Светлина-2004“ и община „Тунджа“, бяха подготвили богата празнична 

програма. 

На 6 септември община „Тунджа“ празнува Съединението с фолклорен 

празник „Всички българи заедно“ в с. Победа. Организатори на празника са община 

„Тунджа“, кметство с. Победа, Асоциация Обмен – България – Франция и Българска 

академия на науките и изкуствата. В празника участваха колективи и индивидуални 

изпълнители от община „Тунджа“ и от страната. 

През месец октомври в с. Бояджик бяха отбелязани 119 години от 

рождението на Джон Атанасов. Съвместно с НТС –Ямбол, за поредна година се 

проведе и състезание по информационни технологии. 

Отново през октомври, след двегодишно прекъсване се състоя и 

Международният младежки фестивал в село Безмер „Тунджа – творчество и 
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иновации“. В него се включиха младежи от тунджанските села и гости от общините 

Домоку, Република Гърция и Къркларели, Република Турция. Освен състезанията, 

имаше и различни занимания с несъстезателен характер – арт ателиета, 

демонстрации на Авиобаза Безмер и БЧК Ямбол и др., както и концерт на младежки 

танцови и певчески групи и на певицата Вили Русева. 

През годината се проведоха и други утвърдени във времето инициативи, а в 

края й една от най-значимите прояви - Четиринадесетият Коледен благотворителен 

бал, който събра рекордните над 111 хиляди лева от дарения, от които 24 700 лв. 

от покани, 38 110 лв. от дарения, 44 200 лв. от търга и над 4000 лв.  от коледния и 

кулинарния базар. 

По населени места през 2022 г. също се отбелязаха традиционни народни 

празници и официални такива, запази се и традицията на съборите. Нов момент 

през изминалата година бе провеждането на Земляческа среща в с. Драма, 

организирана от Инициативен комитет и с подкрепата на община „Тунджа“, която 

събра  хора с корен от село Драма от различни краища на България и на света.   

В края на месец декември се проведе церемония по награждаването на най-

добрите спортисти на БК „Априлец“ за 2022 година. Организатори на събитието, 

което се превърна в традиция през годините, са община „Тунджа” и Управителният 

съвет на боксовия клуб.  

През 2022 г. бяха получени анекси към подписаните през 2021 г. 

административни договори на внесените проектни предложения по процедура на 

МИГ-Тунджа, на които община „Тунджа“ е бенефициент:  

- „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“;   

- „Творческа резиденция Тунджа" - маркетинг и популяризиране на местно 

наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите";  

- „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка 

на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“. 

В ход е тяхното изпълнение, което ще допринесе за популяризиране на 

местните специфики и културно наследство, в това число и развитие на туризма. 

През 2022 г. Община „Тунджа“ в партньорство със Сдружение „Евроклуб 

Жена“ започна реализацията на проекта МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет 

Тунджа - повишаване активното участие на младежите в местното развитие, който 

се финансира по ОП „Добро управление“. Проектът цели постигане на партньорско 

управление между община „Тунджа“, младежите и бизнеса и подобряване на 
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социално-икономическата среда в Община „Тунджа“, чрез стимулиране 

активността на младежите при формулирането, изпълнението и мониторинга на 

държавни и местни политики и законодателство на местно ниво, водещо до 

повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и 

бизнеса.  

През 2022 г.  Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни при община „Тунджа“ проведе следните акции и 

кампании: 

През месец април МКБППМН при община „Тунджа“, организира инициатива 

„С изкуство срещу насилието – да нарисуваме пъстър Великден“, посветена на 

големия християнски празник – Възкресение Христово. Комисията съдейства за 

закупуването на 5 броя декоративни яйца с различни размери и материали за 

тяхното оцветяване, които предостави на Общински център за изкуства и 

извънучилищна дейност „Тунджа“, с. Кабиле /ОЦИИД/. В Центъра децата и 

учениците от община „Тунджа“ под ръководството на своите преподаватели 

изрисуваха яйцата, които в навечерието на Великден украсиха пространството 

пред административната сграда на общината.  

През месец август, по повод Международния ден на младежта, в Народно 

читалище „Просвета-1910“ - с. Тенево, се проведе среща с младежи от селата 

Тенево, Безмер, Маломир, Ботево и Бояджик.  

По време на срещата се дискутираха проблемите и предизвикателствата 

пред младите хора в община „Тунджа“, също така се обсъди предстоящото Десето 

издание на Младежки фестивал „Тунджа - творчество и иновации“, с. Безмер, както 

и формата на проявата. 

За първия учебен ден на новата учебна година беше проведена 

инициативата „Здравей училище“, чрез която на всички първокласници бяха 

раздадени комплект ученически пособия и книжка с приказки. 

През 2022 г. във Фонда за общински стипендии и еднократно финансово 

стимулиране на даровити ученици и студенти, Община „Тунджа“ разполагаше с над 

76000 лв. Събраната сума е от Тринадесетия коледен благотворителен Коледен 

бал на Общината и дарения. 

Средствата бяха разпределени според утвърдените Правила.  

За високи постижения в областта на образованието, изкуствата и спорта са 

отпуснати стипендии и еднократно финансово стимулиране на 136 деца, ученици, 

студенти и младежи от община „Тунджа” в размер на 30 980 лв.  
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С еднократни помощи за лечение в размер на по 25000 лв. през 2022 г. са 

подпомогнати две деца. 

За високи постижения в спорта, в края на 2022 г. бяха наградени десет от 

най-добрите боксьори на Боксов клуб „Априлец“, с. Бояджик. Размерът на 

финансовата подкрепа осигурена от Фонда за общински стипендии и еднократно 

финансово стимулиране беше в размер на 1500 лв.  

 

Приоритет 2. РЕАЛИЗИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, 

РАЗУМНО УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА 

НА ЖИВОТ И ИНОВАЦИИ 

През третата година на реализация на Програмата за управление 

продължава работата на Общината за по-доброто и законосъобразно стопанисване 

и управление на общинската собственост в съответствие с целите, принципите и 

приоритетите на Стратегията за управление на общинската собственост за 

периода 2019 - 2023 г., приета с решение № 627 от протокол № 35 от 27.01.2022 г. 

на Общински съвет „Тунджа“. Въз основа на Стратегията ежегодно се разработва 

и внася в Общинския съвет за утвърждаване Годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост. 

Към настоящия момент общината е собственик на: 

- сгради и дворни места - публична и частна общинска собственост, 

представляващи кметства,  училища,  детски градини, читалища, здравни служби, 

жилища, сгради със стопанско и търговско предназначение; 

- поземлени имоти, представляващи земеделски земи, с обща площ 96 581 

дка; 

- 77 общински язовира. 

От създаването й до сега в Община „Тунджа“ са съставени и регистрирани в 

Агенция по вписванията - гр. Ямбол 6 424 акта за общинска собственост. За 2022 г. 

съставените актове са 352, от които 60 за публична и 292 за частна общинска 

собственост.  

Същностната цел на Стратегията и на Годишните програми е да очертаят 

политиката на общината за успешно управление и разпореждане през годините с 

общинската собственост, да се насочи вниманието на земеделските 

производители, представителите на бизнеса от другите стопански дейности, на 

инвеститорите, към развитието на печеливши дейности, които да повишат 

качеството на живот в нашите села.  
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През отчетния период са реализирани добри приходи от отдадени под наем 

имоти, аренди и продажба на недвижими имоти. Това е потвърждение, че 

територията на община „Тунджа” остава все така атрактивна за инвеститори и 

граждани. Този факт още веднъж подчертава, че усилията на ръководството на 

общината за подобряване на състоянието на инфраструктурата и създаване на 

оптимални условия за бизнеса са в правилната посока. 

През отчетния период по предложение на Кмета на общината, Общинският 

съвет е разгледал общо 162 предложения за придобиване, управление и 

разпореждане с общински имоти и вещи, от които:  

 79 решения за продажба на общински недвижими имоти и вещи; 

 26 решения за прекратяване на съсобственост в недвижими имоти; 

 9 решения за учредяване право на преминаване на оптичен кабел през 

имоти-общинска собственост в населените места от Община „Тунджа“.   

В изпълнение на взетите решения през периода са проведени 156 търга за 

отдаване под наем, аренда и продажба на посочените в решенията имоти.  

Реализираните сделки за продажба на общински имоти и вещи и 

прекратяване на съсобственост са 84.  

Важно е да се подчертае, че Общината продава само този сграден фонд, 

който е с отпаднала необходимост, т.е. не е необходим за реализиране на нейните 

функции, не носи приходи, а напротив - предизвиква разходи, предвид 

необходимата поддръжка или се руши и губи от пазарната си стойност. Целта на 

всички продажби е не само увеличаване на собствените приходи, но и създаване 

на условия за развитие на бизнеса, което като пряк резултат допринася за 

нататъшно увеличаване на доходите и заетостта на населението, а от там и за 

повишаване качеството на живот в населените места от общината.  

Разпореждането става само при условие, че местната общност подкрепя 

това. Ако се прояви несъгласие – процедурите се прекратяват, независимо от 

фазата до която са достигнали. Гласът на хората има значение и се чува от 

общинското ръководство. 

В резултат на дейността по изпълнение на решенията на Общинския съвет 

към 31.12.2022 година действащите договори са, както следва: 

 49 договори за отдаване под наем на язовири; 

 259 договори за наем и аренда на земеделска земя, от които 245 за наем 

на земеделска земя и 14 за аренда на земеделска земя; 



22 
 

 91 договори за наем на помещения, сгради и дворни места, в това число 35 

договори с лични лекари, 10 договори със стоматолози; 

 11 договори за наем на общински жилища; 

 32 договора за учредяване на вещни права.  

Открити са процедури по реда на чл. 34 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и са издадени съответните 

индивидуални административни актове по 2 административни преписки. 

Във връзка с промяна на срока по чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи и в момента продължава изплащането на така 

наречените „бели петна“. За 2022 год. са постъпили 7 заявления за получаване на 

дължимото рентно плащане за периода от 2012 – 2015 г.  

През отчетния период на основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи в общината са постъпили и са обработени 45 

бр. заявления за предоставяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен 

фонд. По тях са сключени 40 договора. За останалите неразпределени ПМЛ са 

проведени два търга, от които са сключени 11 едногодишни договора.   

На основание чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи са сключени 540 бр. едногодишни договори за наем, с които са 

предоставени на земеделските производители проектираните в плановете за 

земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен 

достъп до имотите и напоителните канали, които не функционират. За земеделски 

земи от ОПФ, които се явяват т.нар. „бели петна“ са сключени 36 договора. 

Горските територии - общинска собственост са разположени на обща площ 

от 28 183 дка, разпределени в 357 имота. В изпълнение на заложената социална 

политика през 2022 г. са доставени за населението на Община „Тунджа“ общо 254 

пространствени куб.м. дърва за огрев /твърда широколистна дървесина/ на 

стойност 14 369 лева с ДДС. Добитата и извозена промишлена дървесина /топола/ 

през 2022 г. е 1848 куб.м., на стойност 151 220 лева.  

През отоплителният сезон на отчетния период са предоставени общо 53,5 

тона въглища и дърва от общински горски фонд за огрев на детски градини, 

кметства и клубовете на пенсионера, с което е осигурено нормалното 

функциониране на тези заведения, въпреки дефицита на суровината, повлиян от 

войната в Украйна. 

Транспортното обслужване на населението продължава да се извършва по 

утвърдената транспортна схема на общината, която включва 20 линии с 61 

маршрутни разписания за движение. 
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На територията на общината функционират 242 търговски и туристически 

обекта,  от които 3 обекта категоризирани, като места за настаняване и 64 

заведения за обществено хранене и развлечение. През отчетния период 11 

питейни заведения са подновили категоризацията си, а на 1 обект е издадено 

временно удостоверение за работа. 

През 2022г. продължиха да действат проектите по НП „Активиране на 

неактивни лица“ – 1 лице, НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ - 

1 лице, Програма „Старт на кариерата“ – 1 лице. Наети бяха безработни по 

Регионална програма за заетост – 33 лица.  

През 2022 година, в съответствие с прилагането на чл.12 от Правилника за 

прилагане на закона за социално подпомагане и договор между Община Тунджа, 

Дирекция „Социално подпомагане” - Ямбол и Инспекция по труда – Ямбол, е 

изготвена Общинска програма, чрез която средномесечно 20 лица - обект на 

месечно социално подпомагане са ангажирани за извършване на обществено 

полезни дейности в населените места на общината. 

През отчетния период са издадени 10 броя Наказателни постановления  по 

ЗОССИ и 15 броя Мотивирани резолюции.  

Дирекция „Други дейности по икономиката“, която обединява звено „ДДИ“ и 

„БКС“ звено,  се  акцентира  върху решаването на най-важните за жителите на 

общината приоритети, както и върху запазването, развиването и качеството на 

всички предлагани от общината дейности и услуги. 

Постъпленията от приходи за 2022г. са 5 991 567 лв., в т.ч.: 

316 324 лв. -  приходи от наем на ДМА (наем язовири, наем помещение, наем 

дворно място, наем сграда); 

1 230 006 лв. – приходи от наем земя (наем земя, аренди, наем от пасища и 

мери, наем полски пътища, други нестопански терени); 

193 602 лв. – приходи от продажба на стоки и услуги ( в т.ч. продажба на 

дървесина горски фонд, продажба на дървесина на корен, приходи от изкоп на гроб, 

ВиК услуги, възстановени суми за ковчези от кметства); 

62 522 лв. - приходи от административни такси от продажба на общински 

земи и сгради; 

21 398 лв. – приходи от лихви от просрочени наемни и концесионни 

плащания; 

3 579 лв. –  други неданъчни приходи (от продажба на отпадъчно желязо); 

46 407 лв. – от продажба на сгради общинска собственост; 
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19 216 лв. – приходи от продажба на НМА (наем право на ползване, учредени 

вещни права- право на прокарване и право на ползване); 

4 097 119 лв. – приходи от продажба на земя (поземлени и урегулирани 

поземлени имоти). 

За отчетния период Звено „БКС” е развивало дейност във всички населени 

места на територията на община „Тунджа”. Извършените видове работа са, както 

следва : 

- асфалтови кърпежи в селата: Дряново, Драма, Маломир, Бояджик, Златари, 

Гълъбинци, Ханово, Савино, Скалица, Симеоново - общо 412 т. асфалт; 

- изнесени, извозени и доставени над 550 куб.м. дърва за огрев на училища 

и ЦДГ, кметства и читалища; 

- третиране с хербициди на гробищни паркове – в част от селата 4-кратно, в 

други – трикратно, общо 1800 дка; 

- поради установеното нашествие на щурец-пустинник е извършено 

третиране на площи с подходящи инсектициди в 40 населени места; 

- премахнати са опасни сгради и са извозени строителните отпадъци от тях;  

- премахнати са опасни сухи дървета и клони в 27 населени места.  

- чакълирани са улици в населените места, като е разстлана 1980 т. трошено-

каменна фракция; 

- положен е фрезован асфалт по улици в селата Окоп, Тенево, Генерал 

Инзово и Симеоново; 

- извозени са битови отпадъци от замърсени територии около населени 

места в общината; 

- почистени са 7 броя язовири  от сухи и мокри храсти и дървета; 

- постоянно са поддържани, чрез окосяване банкетите по четвъртокласната 

пътна мрежа, поддържат се зелените площи в населените места; 

- извършени са услуги на физически и юридически лица с общинска техника 

за 5905 лв.; 

- изпълнява се услугата „изкопаване на гробно място“. 

Реалната цел в политиката на общината за успешно стопанисване на 

общинската собственост е да бъдат подкрепени инвеститорите в усилията им за  

реализиране на намеренията им в полза на жителите на населените места. 

Амбицията на общинската администрация е да се създават условия за разкриване 

на нови работни места, както в общинските звена, така и във фирмите на 

територията на общината. Контролът и стопанисването на общинската собственост 



25 
 

е акцент върху недопускане на корупционни прояви при осъществяването на 

сделки с общинско имущество. 

 

Приоритет 3. РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

Във връзка с поддръжката на общинската пътна и улична мрежа в 

населените места са изпълнени:  

 Текущ ремонт на път JAM 1096 I-7, Окоп - Елхово / Тенево - Маломир – 

Дряново – Драма. 

 Текущ ремонт на път JAM 2086 – III-536, Роза – Скалица /Меден кладенец 

– Савино – Межда /III- 6601/. 

 Текущ ремонт на път JAM 3110 / II-53, Ямбол – Кабиле/ - ман. Рождество 

Богородично. 

 Направа на хоризонтална маркировка по Общинска пътна мрежа. 

 Основен ремонт на път JAM 2110 II-53, Сливен – Ямбол/ - Граница общ. 

(Ямбол - Тунджа) – Кабиле – Граница общ. (Тунджа - Сливен) – Желю войвода /III 

– 5305// от км. 1+000 до км. 4+700 - I етап - платно за движение. 

 Текущи ремонти на улична мрежа в селата: Безмер, Генерал Инзово, 

Голям манастир, Дражево, Калчево, Кукорево, Маломир, Окоп, Симеоново, Тенево, 

Търнава и Хаджидимитрово,  

 Основен ремонт на ул. „Г. С. Раковски“,  о.т. 45 – 40 – 39 – 60 – 61 – 62 -72 

– 67- 68, с. Крумово - III етап. 

 Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Жельо войвода“ от о.т.59 до 

о.т.202 с. Маломир. 

 Основен ремонт на тротоари по ул. "9-ти септември" между о.т. 100 и 

о.т.112, с. Овчи кладенец – I и III етап. 

 Благоустрояване на УПИ II,  кв.8, с. Стара река - II етап. 

 Ремонт на тротоарна настилка, находяща се около сградата на група 

"Пингвини", с. Генерал Инзово. 

 Ремонт на тротоар, по ул. „Кирил и Методий“, между о.т. 112 и о.т. 145, по 

ПУП на с. Голям манастир. 

 Ремонт на тротоарна настилка около административна сграда – кметство 

и пред сградата на НЧ "П. Р. Славейков - 1928", находящи се в кв. 42, УПИ I по ПУП 

на с. Гълъбинци. 
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 Ремонт на тротоарна настилка пред административна сграда-кметство 

находяща се в  УПИ IХ-185, кв. 33 по ПУП на  с. Межда. 

 Ремонт на настилка пред сградата на НЧ „Пробуда 1930“, находяща се в 

УПИ ХІІ, кв.28 по ПУП на с. Болярско. 

Изготвени са инвестиционни проекти за: 

 Изграждане на тротоари по ул. "Г. Раковски" от о.т.95 през о.т.81; 133 до 

о.т.131 по ПУП на с. Победа. 

 Изграждане на изкуствени неравности по ул. "Космос", с. Златари, ул. "П. 

Куртев", с. Чарган. 

 Основен ремонт на ул. "9-ти септември" от о.т.56 през о.т.44 до о.т.37 по 

ПУП на с. Миладиновци. 

 Изработени са и монтирани автоспирки в селата Крумово, Меден 

кладенец, Окоп и Челник. 

С цел подобряване състоянието на водопроводните мрежи в населените 

места и осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване са изготвени 

инвестиционни проекти за:      

 Реконструкция на водопровод по ул. "Кооперативна" от о.т.67-о.т.41- 

о.т.42-от.43- о.т.44-о.т.18-о.т.17-о.т.10 по ПУП на с. Болярско. 

 Реконструкция на водопровод по ул. "Сакар" от о.т.70 през о.т.83 до о.т.80 

по ПУП на с. Овчи кладенец. 

 Водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 68878.7.74 

с. Стара река. 

 Закупени са: помпен агрегат за нуждите на водоснабдяването в с. Ботево; 

2 бр. разходомери за ПСОВ в селата Веселиново и Чарган. 

Изпълнени са: 

 Авариен ремонт на ВиК инсталацията в кухненски блок на ДСХ, с. 

Болярско. 

 Авариен ремонт на ВиК инсталацията в сградата на целодневна детска 

група "Пингвини", находяща се в УПИ VIII, кв.39 по ПУП на с. Генерал Инзово. 

За поддръжката на общинския сграден фонд са изпълнени:  

 Основен ремонт на сградата на НЧ "Зора 1928", находяща се в УПИ VI-

282, кв.36 по ПУП на с. Ханово. 

Изпълнени са текущи и аварийни ремонти на следните общински сгради: 

 Ремонт на помещение от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, находящо се в 

УПИ І, кв.63 по ПУП на с. Бояджик. 
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 Текущ ремонт на общ. социално предприятие за обществено хранене 

ДСП, с. Победа. 

 Подмяна дограма на сградата на ЦДГ, находяща се в УПИ V, кв.22 по ПУП 

на с. Чарган. 

 Ремонт административна сграда – кметство, находящо се в ПИ 190, кв.19 

по ПУП на с. Генерал Тошево. 

 Ремонт на пенсионерски клуб, находящ се в УПИ VI-397, кв.38 по ПУП на                     

с. Генерал Инзово. 

 Текущ ремонт на общинска сграда находяща се в УПИ XII, кв. 55 по ПУП 

на с. Роза. 

 Авариен ремонт в сградата на ДГ „Звездица“, с. Скалица. 

 Ремонт на детска градина, находяща се в УПИ I-534, кв. 25 по ПУП на с. 

Ботево. 

 Подмяна дограма на сградата на  здравна служба, находяща се в УПИ I-

219,  кв. 34 по ПУП на  с. Генерал Тошево. 

 Подмяна на дограма на административна сграда - кметство находяща се 

в кв. 33, УПИ IХ-185 по ПУП на  с. Межда. 

 Подмяна дограма и ремонт на голяма зала в сградата на НЧ “Паисий 

Хилендарски–1928“, находящо се в УПИ I-231, кв. 30 по ПУП на с. Миладиновци. 

 Ремонт стълбище на сградата на кметство, находяща се в  УПИ VII, кв.34 

по ПУП на с. Симеоново. 

 Ремонт покрив на сградата на НЧ „Искра – 1931“, съставляваща ПИ 101, 

кв.21 по ПУП на с. Симеоново. 

 Ремонт на сградата на  детска градина, находяща се в УПИ II, кв. 22 по 

ПУП на с. Скалица. 

 Ремонт на общинска сграда, находяща се в гробищен парк на с. Калчево. 

 Ремонт покрив на сградата на НУ „Св. Климент Охридски“, находяща се в 

УПИ V-212, кв. 17 по ПУП на с. Крумово. 

 Ремонт на административна сграда - кметство, находяща се в УПИ VІІІ, 

кв.35 по ПУП на с. Безмер. 

 Ремонт на административна сграда - кметство, находяща се в УПИ ХIV-

132, кв.11 по ПУП на с. Крумово. 

 Ремонт на НЧ "Светлина 1928", находящо се в УПИ II, кв. 30а по ПУП на с. 

Скалица. 
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 Авариен ремонт на сградата на посетителски център, находяща се в м. 

"Бакаджик".  

 Авариен ремонт покрив на административна сграда на Община "Тунджа", 

пл. "Освобождение" №1, гр. Ямбол.  

 Подмяна дограма и вътрешни работи в сградата на целодневна детска 

група „Звънче“, с. Маломир.  

 Доставен  и монтиран е обект с обслужващо предназначение – контейнер 

в УПИ XII – за училище, кв. 55 по ПУП на с. Роза 

Изготвени са инвестиционни проекти за:  

 Основен ремонт на втори етаж от масивна сграда, находяща се в УПИ IX, 

кв.23 по ПУП на с. Завой. 

 Основен ремонт покрива на сградата на СУ "Св. Паисий Хилендарски" 

находящо се в УПИ І, кв.29 по ПУП на с. Скалица. 

 Основен ремонт (въвеждане на енергийно-ефективни мерки ) в сграда на 

целодневна детска градина „Дечка Сюлемезова“, находяща се в УПИ ІІ, кв.24 по 

ПУП на с. Веселиново. 

 Преустройство на административна сграда - кметство, находяща се в УПИ 

Х, кв.7 по ПУП на с. Стара река. 

Премахнати са 2 бр. опасни сгради в селата Безмер и Козарево. 

Във връзка с поетапно реализиране на мерки за подобряване на енергийната 

ефективност на уличното осветление в населените места на общината са изготвени 

инвестиционни проекти за модернизация на системи за външно изкуствено 

осветление в следните населените места на Община "Тунджа": Безмер, 

Веселиново, Дражево, Кабиле, Кукорево, Могила, Победа, Роза, Стара река, 

Хаджидимитрово и Чарган.   

За реализиране на мерки и дейности, насочени към подобряване 

състоянието на материално-техническата база и изграждане на нови обекти за 

практикуване на масови спортни игри в населените места на общината са 

извършени:  

 Ремонт на спортно съоръжение – открит плувен басейн, находящ се в УПИ 

II, кв.78  по ПУП на с. Ген. Инзово. 

 Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка на детска площадка за 

игра, находяща се в УПИ VII, кв.24 по ПУП на с. Меден кладенец. 

 Полагане на бетон на детска площадка, находяща се в УПИ I, кв.36 по ПУП 

на с. Безмер. 
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 Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка на детска площадка за 

игра, находяща се в УПИ I, кв.36 по ПУП на с. Безмер. 

 Ремонт на спортна площадка в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, находяща 

се в УПИ I, кв.14 по ПУП на  с. Веселиново. 

 Оборудване на спортно игрище в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", находящо 

се в  УПИ I, кв.14  по ПУП на с. Веселиново. 

Изготвени са инвестиционни проекти и през 2023г. ще бъдат изградени 

Детски площадки за деца от 3 до 12г. в селата Болярско, Голям манастир, 

Гълъбинци, Калчево, Каравелово, Маломир, Межда, Окоп, Скалица и Ханово.  

За подобряване на услугите по управление на отпадъците и подобряване на 

необходимата инфраструктура е изпълнен текущ ремонт на ведомствен път 

съставляващ ПИ с идентификатор 77030.36.170 по КККР  на с. Хаджидимитрово от 

км.0+000 до км.0+800.  

Сключени са договори и през 2023г. продължава изпълнението на:  

 Основен ремонт покрива на сградата на ОУ "Христо Ботев", находящо се 

в УПИ I, кв. 47 по ПУП на с. Ботево. 

 Основен ремонт на ул. "Ю .Гагарин" от о.т.143 до о.т.196 по ПУП на с. 

Ханово. 

 Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. "Кокиче" от о.т.11а до о.т. 

21 по ПУП на с. Веселиново. 

 Изграждане на сграда за ЦДГ в УПИ XIV, кв.57 по ПУП на с. Роза. 

 Канализационна мрежа с. Роза - IV eтап. 

 Ремонт на помещения в общинска сграда, находяща се в УПИ ІІ, кв.24 по 

ПУП на с. Веселиново. 

 Ремонт на сградата на кметство, находяща се в УПИ II, кв.37 по ПУП на с. 

Окоп. 

Сключени са договори и през 2023г. ще бъдат изготвени: 

 Инвестиционен проект за отоплителна инсталация на сградата на 

целодневна детска група "Пингвини", находяща се в УПИ VIII, кв.39 по ПУП на с. 

Генерал Инзово. 

 Инвестиционен проект за отоплителна инсталация на сградата на НУ "В. 

Левски", находяща се в УПИ I, кв.28 по ПУП на с. Завой.  

На 26.10.2022 г. Община „Тунджа“ сключи споразумение за финансиране с 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството за реализацията на  
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обект: Реконструкция и рехабилитация на път JAM 2087/ JAM 1096, Тенево  - 

Маломир / ж.п. гара Тенево - Ген. Инзово / III-7602 /, участък от км 1+400 до км 

7+692,6. Към момента се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнители 

за дейностите по обекта, които ще се осъществят през 2023 г. 

През 2022г. продължи изпълнението на следните договори за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения 

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“: 

 Преустройство на част от училищна сграда в Приложен учебен център за 

развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, 

Община „Тунджа“. 

 „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура - Реконструкция 

на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. Безмер, Община 

„Тунджа“ и Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ XI, кв.20 по 

ПУП на с. Кукорево, Община „Тунджа“. 

 „Реконструкция и ремонт общинска образователна инфраструктура с 

местно значение – Основен ремонт на детска градина, находяща се в УПИ XIV, 

кв.16 по ПУП на с. Крумово и Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ 

„Васил Левски“, находящо се в УПИ I, кв.50 по ПУП на с. Тенево,  Община „Тунджа“. 

 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Странджа” от 

о.т. 131  до о.т. 132, с. Ботево; ул. „П. Волов” от о.т. 203 до о.т. 143 и  ул. „Поп 

Андрей” от о.т. 204 до о.т. 205, с. Тенево, Община „Тунджа“. 

На 30.03.2022г. Община „Тунджа“ сключи договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения 

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“ 

– „Реконструкция и ремонт на проекти, свързани с културния живот – Ремонт на 

сградата на народно читалище в УПИ VI, кв.9 по ПУП на с. Търнава и Ремонт на 

сградата на народно читалище в УПИ VIII, кв.15 по ПУП на с. Челник, Община  
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„Тунджа“. Проведени са обществени поръчки за избор на изпълнители за 

дейностите по проекта, които ще се осъществят през 2023 г. 

Община „Тунджа“ кандидатства с проектни предложения по Програма за 

развитие на селските райони за: 

 Доставка и монтаж на улични принадлежности (улични табели и пилони) в 

44 населени места на територията на Община „Тунджа“. 

Стойност на проекта: 287 203,79 лв. с ДДС. 

 Благоустрояване на УПИ III, кв.36 по ПУП на с. Победа,  Община „Тунджа“, 

II етап - Изграждане на тротоари, детска площадка и част Ел. 

Стойност на проекта: 91 914,41 лв. без ДДС. 

 Ремонт на сградата на НЧ „Зора 1928“, находяща се в УПИ VI-282, кв.36 по 

ПУП на с. Ханово, Община „Тунджа“ – II етап. 

Стойност на проекта: 101 478 лв. без ДДС. 

 Ремонт на път JAM 2089/I-7, Окоп-Елхово/Коневец-Маломир/JAM 1096 – II 

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

км 6+320 до км 7+127, Община „Тунджа“. 

Стойност на проекта: 2 915 933,00 лв. без ДДС. 

Започна подготовка за кандидатстване с проектно предложение по Програма 

за развитие на селските райони за: 

 Основен ремонт (въвеждане на енергийно-ефективни мерки ) в сграда на 

целодневна детска градина „Дечка Сюлемезова“, находяща се в УПИ ІІ, кв.24 по 

ПУП на с. Веселиново, Община „Тунджа“. 

Стойност на проекта: 916 722,01 лв. без ДДС. 

В процес на подготовка за кандидатстване е и проектно предложение по 

процедура от Министерство на енергетиката, Компонент 4 „Нисковъглеродна 

икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за 

улично осветление“, по Процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за 

улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и 

устойчивост /Покана 1/, покана за набиране на проектни предложения, номер 

BGENERGY-2.001: 

 Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи 

за външно изкуствено осветление на територията на 11 населени места, в Община 

„Тунджа“. 

Стойност на проекта: 1 289 000 лв. без ДДС. 
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Приоритет 4. ДОСТЪПНИ УСЛУГИ, СИГУРНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ И 

ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ 

През третата година от мандат 2019-2023 година община „Тунджа“ продължи 

с подобряване качеството и разширяване спектъра на административните услуги, 

предоставяни в общинския център и в населените места на общината.  

През 2022 година са извършени 2396 административни услуги по гражданско 

състояние. Издадените удостоверения за наследници са 915.  

В края на 2022 година жителите на Община „Тунджа по постоянен адрес са 

20 287 души, което е със 152 човека по-малко спрямо 2021 година. Жителите на 

общината по настоящ адрес са 23 743 души и са с 328 по-малко от жителите в края 

на 2021 година. Данните са официална информация публикувана в сайта на Главна 

дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, която е част 

от специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството“. 

През изминалата 2022 г. са: 

- признати 31 акта за раждане на деца, които са родени в чужбина и техните 

актове подлежат на регистриране съгласно българското законодателство, спрямо 

21 за 2021 година. 

- родени 199 деца с постоянен адрес на територията на Община „Тунджа“, 

от които 103 – момчета и 96 – момичета. През 2021 година, родените с постоянен 

адрес в общината са 193 деца. 

- съставени 67 акта за граждански брак в Община „Тунджа“, от които 8 акта 

са сключени в чужбина и са признати на територията държавата. 59 граждански 

брака са сключени на територията на общината, 8 от тях са с т. нар. изнесен ритуал 

/извън сградата на кметството/ и 2 граждански брака са сключени през почивни и 

празнични дни в сградата на кметствата. През 2021 година 63 двойки са избрали 

Община „Тунджа“ за сключване на граждански брак. 

- съставени 405 акта за смърт в Община Тунджа, от които 4 са съставени в 

чужбина и признати в България, а 401 са съставени на територията на общината. 

- починали 546 лица по постоянен адрес на територията на Общината. 

Почиталите по постоянен адрес на територията на общината са 599 лица за 2021 

година. 

В кметствата и населените места на общината има направени 779 

нотариални заверки, за които са заплатени 16 250 лева от гражданите.  

През 2022 година се проведе изнесено обучение на кметовете и кметските 

наместници във връзка с необходимостта от изготвяне на нова Наредба за 
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поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистота и околната 

среда на територията на община „Тунджа“, промените в законодателството и 

определяне на  приоритети до края на мандата при провеждане на общински 

политики, предоставянето на социални услуги, взаимодействие на общината с 

неправителствени организации.  

Всички служители от общинската администрация, кметовете и кметските 

наместници участваха в онлайн обучение на тема: „Кибер хигиена при използване 

на е-поща“. 

Служители от общинската администрация участваха в обучения по теми, 

както следва: „Актуални промени в прилагането на Закона за обществени поръчки“, 

„Електронен документ и електронен подпис“, „Основи на електронното 

управление“, „Добри практики и решения по УЧР“, „Нови технологии в управлението 

– изкуствен интелект и машинно учене“. Тези обучения са организирани онлайн от 

Института по публична администрация. 

През 2022 г. служители от общинската администрация участваха в обучения 

организирани от НСОРБ по теми отнасящи се до вътрешна организация на 

общинските дейности, предоставяне на социални услуги от общините, 

компетентности и правомощия на общинската данъчна администрация. 

В общината са проведени 75 приемни дни, в които 169 граждани са се 

срещнали и разговаряли с кмета на общината. Поставените  въпроси са в сферата 

на здравеопазването, инфраструктурата, влошеното качество и честите аварии на 

водата за питейно-битови нужди, въпроси от социален характер и лични проблеми. 

На тези срещи в общината кмета кани и част от ръководството на общината, както 

и специалисти от администрацията, които адекватно и бързо да дадат отговори на 

поставените въпроси. 

Изнесените приемни дни по населените места в община „Тунджа” са също 

част от периодичните срещи на кмета на общината с жителите по населени места. 

Тези приемни дни са изключително полезни, особено за хората, които нямат 

физическата или финансова възможност да достигнат до общинския център, за да 

поставят своите въпроси. Целта на общинското ръководство е да улесни жителите 

на общината, които желаят да бъдат изслушани и да изкажат мнение по важни за 

тях въпроси и намиране на решение на проблемите им. Изнесените приемни за 

2022 г. са в 19 населени места. На тези срещи присъстваха 90 човека. 

Повечето от поставените проблеми в различните населени места са 

идентични и касаят лошото състояние на пътната и уличната мрежа, транспортното 

обслужване, качеството на медицинското обслужване, честите аварии на 
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питейната вода и нарушената пътна настилка, след извършване на ремонт на 

водопроводната мрежа, проблеми с транспорта и уличното осветление и проблеми 

свързани с почистването и поддържането на гробищните паркове, 

сметосъбирането и сметоизвозването. Най - често поставените въпроси са 

свързани с трудностите, които срещат жителите на селата при намиране на работа, 

липса на средства за набавянето на дърва за огрев. 

В действащия Семеен кодекс е заложена правната уредба на 

настойничеството и попечителството, които се учредяват по отношение на две 

категории лица – ненавършили пълнолетие и запретени. 

Настойничеството и попечителството над ненавършил пълнолетие или 

запретен се учредява от органа по настойничество и по попечителство по 

постоянен адрес на лицето. Това е Кметът на общината или длъжностно лице, 

определено от него.  

Учредяването на настойничество и попечителство следва законово 

установена процедура. Тя обхваща сезиране на органа, проверяваща дейност и 

назначаване в срок на настойнически съвет или попечител и заместник-попечител. 

В своите действия Органът по настойничеството и по попечителството при Община 

„Тунджа“ работи в тясно сътрудничество с дирекция „Социално подпомагане“, 

Районна прокуратура, специализирани институции и други администрации, 

подпомага дейността на настойниците и попечителите. 

Към момента в Община „Тунджа“ има учредени общо 21 настойнически и 

попечителски дела, три от които са на непълнолетни лица.  

През изминалата 2022 г. има образувани четири настойнически дела – три от 

които на поставени под пълно запрещение лица и едно на дете на 10-годишна 

възраст, останало без родителска грижа.  

Обработката на деловодните преписки и тяхното правилно архивиране са 

също приоритет в работата по административното обслужване в общината. 

За 2022 година в деловодството на общината са регистрирани общо 21 271 

преписки, които са с 3 345 броя повече спрямо 2021 година. Входящите преписки 

са 17 547, а изходящите 3 724. Най-много входящи писма са постъпили от граждани 

- 5 501, след това са писмата от фирми – 2 827, съдебни институции – 2 542, 

докладните от кметове и кметски наместници – 1 999, в т.ч. искания, информации, 

справки, предложения и сигнали. 

Както и през предходни години, община „Тунджа“ работи ефективно с 

органите на МВР в лицето на служителите от Районно управление „Тунджа“. 
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Реализирани са мерки за намаляване нивата на конвенционалната 

престъпност във връзка с анализ на състоянието и планиране на мерки за 

противодействие на конвенционалната престъпност.  

Образуваните досъдебни производства /ДП/ към 31.12.2022 г. са 255 броя 

срещу 273 броя за същия период на 2021 година. Проведените специализирани 

полицейски операции са 48 броя. 

През 2022 г. в РУ ”Тунджа” са регистрирани 217 броя досъдебни 

производства /ДП/ от общо заведени 255 ДП по криминална линия, срещу 240 броя 

ДП от общо 273 ДП за  същият период на 2021 г. или с 23 по-малко.  

Разкритите за 2022 г. по криминална линия са 129 броя срещу 141 броя за 

2021 г. Процента на разкриваемост на РУ „Тунджа” през 2022 г. е 59.45%, а през 

2021 г. е бил 58.75%, т.е. с 0.7% е повишена разкриваемостта.  

От изнесените данни може да се направи извода, че продължава 

тенденцията с най - голям брой извършени престъпления в селата в близост до 

град Ямбол, като с. Хаджидимитрово, с. Дражево, с. Кукорево, с. Могила и с. Роза, 

а също и в селата с голям брой ромско население, като с. Завой, с. Веселиново, с. 

Безмер и с. Бояджик. В с. Тенево има извършени голям брой престъпления, тъй 

като в статистиката са включени и престъпленията на път /Лесово Русе/ I-7  /до 

писта Тенево/ по чл.234, ал.1 от НК, свързано с държането на акцизни стоки без 

бандерол. 

Взимайки в предвид данните за регистрираните престъпления през 2022 г. се 

наблюдава тенденция да има по – голям брой престъпления в по – гъсто 

населените села, като през отчетния период не се забелязва рязко увеличаване на 

извършените престъпления в конкретно населено място. В най – слабо населените 

места няма регистрирани престъпления.    

Повечето престъпления по третокласната и четвъртокласната пътна мрежа 

в община „Тунджа“ и участъка на АМ „Тракия“  обслужвана от РУ „Тунджа“ са в 

следствие на настъпили ПТП, употреба на алкохол от водачи на МПС, 

неправоспособни водачи или след използване на нерегистрирано МПС. 

Възникнали ПТП на територията на Община „Тунджа“ за 2022 г. са общо 70 

броя, в т.ч. 4 броя тежки. В пътно транспортните произшествия има 4 лица загинали 

и 10 лица ранени. 

Отработените сигнали от звена Териториална полиция и Патрулно-постова 

дейност на група Охранителна полиция - общо са 3152 , като от тях: 
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- 1896 нарушения са за нарушаване на обществения ред; 

- 53 за извършени престъпления; 

- 435 за нарушаване на нощната тишина; 

- 3 за домашно насилие; 

- 734 други сигнали.  

Съставени са 636 протоколи за предупреждение по чл.65 от ЗМВР. 

Служители на РУ „Тунджа“ са установили общо 4 192 броя нарушения. 

Съставените актове са 81 броя и 4 111 са глобите с фиш.  

През 2022 година служители на Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ участват в предотвратяването на 297 инцидента на 

територията на община „Тунджа“. Погасени са 48 пожара с преки материални 

загуби и 211 пожара без преки материални загуби. В Районната служба са получени 

12 лъжливи сигнала, а в 22 пътнотранспортни произшествия и един промишлен 

инцидент служителите-пожарникари са помагали със своя техника за изваждането 

на хора от катастрофирали автомобили. 

Наред с неотложните въпроси, които определят политиката и визията 

на Община „Тунджа“, трябва да отбележа, че тя има своето достойно място в 

националните и регионални общински сдружения и асоциации. 

Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете 

от РАО "Тракия" се проведе на 15 април 2022 г. с домакинството на община 

„Тунджа“.  

Обсъдени бяха актуални теми за местните власти - проблеми при 

изпълнение на проекти, свързани с ръста на цените на строителните материали и 

енергоносителите и оставащите кратки срокове до приключването им; 

стопанисването и разпореждането с имоти общинска собственост и др. 

Участниците разгледаха изложба, посветена на 35 години от учредяването 

на община Тунджа и се запознаха с историята на общината, която е уникална със 

своето административно-териториално устройство - включва 44 села, разположени 

около град Ямбол. 

През месец май 2022 в рамките на националната среща на финансистите се 

проведе дискусия по възможните инструменти за бъдещата финансова 

децентрализация на общините и обсъждане на проблемите пред 

преструктурирането на таксата за битови отпадъци. Сред основните докладчици по 

темата бе и Светла Стоянова, заместник-кмет „Финанси“, община „Тунджа“. Това е 

признание за водената успешна финансова политика на общината. 
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Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Завършвайки този отчет искам да благодаря на всеки един от Вас за 

проявената активна позиция и добронамерена съпричастност към общите ни 

усилия да направим нашата община едно по-добро място за живеене. 

През тези 35 години община „Тунджа“ винаги се е стремяла да бъде еталон 

– за нови идеи, за добри практики, за отношение, но най-вече за екипна работа и 

за начина на решаване на проблемите заедно с хората. Това създава усещането 

за единство и увереност, че заедно ще се справим с предизвикателствата и с 

кризите. 

Удовлетворени сме, че през тази празнична за нас година успяхме да 

постигнем много и започнахме да преобразяваме нашите села.  

Да, всички искаме новото и хубавото да идва с още по-бързи темпове, но 

нищо не може да се постигне едновременно във всички 44 села. По-важното е, че 

имаме волята и решимостта да продължим и знаем как да го постигнем. 

Вярваме, че всички имаме обща цел - да живеем все по-добре и по-достойно 

в нашите села и че заедно можем да я постигнем! 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
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