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          Изх. № 96-00-12 

    10 декември  2015 год.  

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

 

№ 2 
 

 
 

На 03 декември 2015 година /четвъртък/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 
ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в зала №1 
на общинска администрация от 9.30 часа се проведе Второто заседание на Общински 
съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: кмета на община Средец инж. Иван Жабов; зам.-
кмета на община Средец – Николина Дамбулова; Георги Станилов – секретар на 
общината; кметове и кметски наместници на населени места в общината; директори 
на дирекции и представители при общинска администрация; гости. 

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника:  

   1.  Динко Янев Цъцаров  

   2.  Тодорка Славова Георгиева  

   3.  Яна Иванова Биюкова  

   4.  Николай Иванов Танчев 
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   5.  Гошо Иванов Атанасов 

   6.  Мирослав Господинов Пенев 

   7.  Стоянка Тодорова Иванова 

   8.  Мартин Тодоров Джермов  

   9.  Живко Минков Гърков 

   10. Валери Димитрова Ангелов 

   11. Таня Ненова Тодорова 

   12. Петър Марков Джермов 

   13. Светла Иванова Джермова 

   14. Янко Калудов Германов 

   15. Румен Хърсев Чанков 

  16. Ивелина Христова Димитрова 

 

 Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми дами и господа общински съветници, 
уважаеми г-н кмете, гости на днешното заседание, при кворум от шестнадесет 
общински съветника откривам Второто заседание на Общински съвет – Средец. Преди 
да продължим със същинската работа на съвета, по желание на г-н Жабов искам да ви 
прочета една декларация. 

 

 Приложен е текста на декларацията. 
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 Със ставане на крака всички присъстващи в залата почетоха паметта на 
загиналите. 

 

Динко Цъцаров: Колеги, преди да продължим с понататъшната работа на 
общинския съвет трябва да изберем секретар на днешното заседание. Имате думата 
за предложения … ако няма, аз ви предлагам за секретар на днешното заседание г-жа 
Яна Биюкова. Други предложения. … Ако няма, който е съгласен г-жа Яна Биюкова да 
стане секретар на Второто заседание, моля да гласува: „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Биюкова зае своето място. 

Динко Цъцаров: Колеги, пред вас е проекта за дневен ред на днешното 
заседание плюс новопостъпили две нови точки от вчерашния ден: Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Упълномощаване на 
представител на Община Средец за участие  в Осмото Общо събрание на Асоциацията 
по ВиК – Бургас, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас и 
определянето на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред и  
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне 
възнаграждения на кмета и кметовете на кметства в община Средец. Имате думата за 
предложения за изменения и допълнения на така предложения проект за дневен ред. 
… Ако няма предложения, предлагам който е съгласен с проекта за дневен ред, моля 
да гласува: „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  приема се. 

Второто заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на временна комисия 
за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността 
на Общински съвет – Средец, неговите постоянни комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация; 

2. Структуриране на постоянните комисии в Общински съвет – Средец; 
3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 

Средец, относно: Създаване на комисия за извършване на проверки за 
установяване и предотвратяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, 
т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси; 
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4. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет 

– Средец, относно: Определяне представителите на общинския съвет в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България /НСОРБ/; 

5. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Определяне на делегат в Общото събрание на 
Регионална асоциация на общините „Тракия”; 

6. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Избор на представител от общински съвет за член на 
Областния съвет за развитие на област Бургас; 

7. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Попълване състава на комисия за провеждане на конкурс 
за избор на управител на „МБАЛ – Средец” ЕООД гр. Средец и възлагане на 
управлението на дружеството; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Определяне състава на местната комисия по прилагане на 
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Одобряване структурата на общинска администрация на 
община Средец; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно:  Упълномощаване на представител на Община Средец за 
участие  в Осмото Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас и 
определянето на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния 
ред; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Определяне възнаграждения на кмета и кметовете на 
кметства в община Средец.  

 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 2 на Общински 
съвет – Средец./ 

 

Динко Цъцаров: Можем да продължим към ТОЧКА ПЪРВА по дневния ред – 
Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на временна комисия за 
изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Средец, неговите постоянни комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация. 

Докладва вносителя. 
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Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за коментари и предложения по така 

предложения проект за правилник. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Само една вметка уважаеми г-н председател, г-н кмет и колеги, 
по отношение на самия правилник просто ми направи впечатление, че комисия номер 
шест “Развитие и планиране на селско и горско стопанство, бедствия и аварии” не е ли 
по-целесъобразно „бедствия и аварии” да бъдат прехвърлени в комисия номер едно 
т.е. “Законност и обществен ред”. Тъй като от моя гледна точка не казвам, че е 
меродавна, бедствията и авариите са част от обществения ред т.е. защитата на 
населението на живот и имущество не само за посегателства върху личната му 
собственост, а и при възникнали такива бедствия и аварии. Само това е въпросът ми, 
друго нямам. 

 Динко Цъцаров: Предложение ли правите. 

Живко Гърков: Да, правя предложение – втората част на шестата комисия 
“Развитие и планиране на селско и горско стопанство, бедствия и аварии” да остане 
само “Развитие и планиране на селско и горско стопанство”, а „бедствия и аварии” да 
влязат в първата комисия “Законност и обществен ред. Бедствия и аварии”, това е. 
Благодаря.  

Динко Цъцаров: Други предложения колеги. … Ако няма други предложения, аз 
имам няколко така чисто смислови редакционни неща, които не сме доогледали в 
първоначалния вариант за правилника. Става въпрос за чл.21 ал.1, който гласи  
„Съставът на постоянните комисии е от трима до петима члена общински съветници, 
като в нея могат да се привличат експерти, консултанти и други специалисти, които 
участват в заседанията на комисията със съвещателен глас.” предложението ми е да 
остане до „….в нея могат да се привличат експерти, консултанти и други специалисти” 
и да отпадне „които участват в заседанията на комисията със съвещателен глас.” т.е. 
те могат да се включат тези специалисти, участват в заседанието, но нямат право на 
съвещателен глас, все пак те не са общински съветници, това е едното ми 
предложение. В чл.31 ал.5 „Охраната и сигурността по време на заседания на 
общинския съвет, вътре и пред залата се обезпечава от кмета на общината. 
Служителите по охраната и сигурността отговарят за изпълнението на ал.3 и ал.4” да 
стане „Охраната и сигурността по време на заседания на общинския съвет, вътре и 
пред залата се обезпечава от служителите по охраната и сигурността към общинската 
администрация.”. Разбираемо е според мен. И в ал.8 „На заседанията на съвета, 
задължително присъства кметът, неговите заместници, както и директорите на 
съответните дирекции или други длъжностни лица…” отпада думата „задължително” 
и става „На заседанията на съвета, присъства кметът, неговите заместници, както и 
директорите на съответните дирекции или други длъжностни лица от състава на 
общинската администрация, в чиято компетентност са обсъжданите въпроси и 
приеманите решения.”. Това са моите три предложения, които не променят по 
никакъв начин правилника. Друг някой. … Ако няма други предложения, предлагам да 
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гласуваме, гласува се отзад напред, моите три предложения предлагам да ги 
гласуваме анблок. Който е съгласен с така направените предложения за промяна в 
проекта за правилник, моля да гласува. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  приема се. 

Динко Цъцаров: Гласуваме предложението на г-н Гърков, „бедствия и аварии” 
да отпаднат от комисията “Развитие и планиране на селско и горско стопанство” и да 
се добави към “Законност и обществен ред”, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа,  не се 
приема. 

След приетите изменения Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване 
проекта за решение в докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; 
“въздържали се” – няма, Общински съвет прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 

03 декември 2015 година 

 

Общински съвет приема Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Средец,  неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ВТОРА ТОЧКА от дневния ред 
Структуриране на постоянните комисии в Общински съвет – Средец. Колеги, 
постоянните комисии към общинския съвет са в състав от пет човека. Имате думата за 
предложения за членове на първата постоянна комисия „Законност и обществен ред”. 
Г-жа Тодорка Георгиева. 

Тодорка Георгиева: В тази комисия предлагам да влязат: Стоянка Иванова, Гошо 
Атанасов, Мирослав Пенев, Ивелина Христова и Петър Джермов. 

Динко Цъцаров: Други предложения колеги.  

Петър Джермов: Предлагам Живко Гърков. 

Динко Цъцаров: Имате думата за други предложения. … Тъй като предложените 
имена са шест, трябва да се гласуват едно по едно. Подлагам на гласуване името на г-
жа Стоянка Иванова, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”. 
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Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 гласа,  приема 

се. 

Динко Цъцаров: Името на г-н Гошо Атанасов, който е съгласен моля да гласува 
„за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 гласа,  приема се. 

Динко Цъцаров: Името на г-н Мирослав Пенев, който е съгласен моля да гласува 
„за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа,  приема се. 

Динко Цъцаров: Името на Ивелина Димитрова, който е съгласен моля да гласува 
„за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 1 глас,  приема се. 

Динко Цъцаров: Г-н Петър Джермов, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  приема се. 

Динко Цъцаров: Г-н Живко Гърков, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа,  не се 
приема. 

Динко Цъцаров: Имате думата за председател на тази комисия. Г-жа Тодорка 
Георгиева. 

Тодорка Георгиева: За председател предлагам г-жа Стоянка Иванова.  

Динко Цъцаров: Други предложения колеги. Г-н Ангелов. 

Валери Ангелов: Петър Джермов. 

Динко Цъцаров: Ако няма други предложения, престъпваме към гласуване, 
който е съгласен г-жа Стоянка Иванова да стане председател на постоянната комисия 
по „Законност и обществен ред”, моля да гласува с вдигане на ръка „за”, „против”, 
въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 гласа,  приема се. 

Динко Цъцаров: Който е съгласен г-н Петър Джермов да стане председател на 
постоянната комисията, моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа, не се приема. 
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Динко Цъцаров: Преминаваме към следващата постоянна комисия „Финанси, 

стопанска дейност, общинска собственост”, имате думата за предложения. Г-жа 
Иванова. 

Стоянка Иванова: От място ще направя своето предложение. Предлагам: Динко 
Цъцаров, д-р Николай Танчев, Гошо Атанасов, Петьо Колеолов и Янко Германов.  

Динко Цъцаров: Други предложения колеги.  

Петър Джермов: Предлагам Живко Гърков. 

Динко Цъцаров: Други … ако няма предложения гласуваме. Който е съгласен г-н 
Динко Цъцаров да стане член на постоянна комисия „Финанси, стопанска дейност, 
общинска собственост”, моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 гласа,  приема се. 

Динко Цъцаров: За д-р Николай Танчев гласуваме „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас,  приема се. 

Динко Цъцаров: За инж. Гошо Атанасов, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 гласа,  приема се. 

Динко Цъцаров: За г-н Петьо Колеолов, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас,  приема се. 

Динко Цъцаров: За г-н Янко Германов, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас,  приема се. 

Динко Цъцаров: Който е съгласен г-н Живко Гърков да влезе в състава на тази 
комисия, моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа, не се приема. 

Динко Цъцаров: Имате думата за председател на тази комисия. Г-жа Иванова. 

Стоянка Иванова: Аз предлагам г-н Динко Цъцаров. 

Динко Цъцаров: Други предложения. 

Румен Чанков: Янко Германов предлагам. 
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Динко Цъцаров: Колеги, ако няма други предложения подлагам на гласуване, 

който е съгласен Динко Цъцаров да стане председател на тази комисия, моля да 
гласува, „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 гласа,  приема се. 

Динко Цъцаров: За г-н Янко Германов, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 10 гласа, не се приема. 

Динко Цъцаров: Преминаваме към третата постоянна комисия „Устройство на 
територията, жилищна политика, строителство и екология”, имате думата. Г-жа 
Биюкова. 

Яна Биюкова: За тази комисия ще предложа Гошо Атанасов, д-р Николай Танчев, 
Мирослав Пенев, Таня Тодорова и Румен Чанков. 

Динко Цъцаров: Други предложения колеги. … Ако нямате други предложения, 
комисията е от пет човека, предлагам да гласуваме анблок целия състав, който е 
съгласен моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– няма, приема се. 

Динко Цъцаров: Имате думата за председател на тази комисия. Г-жа Биюкова. 

Яна Биюкова: Г-н Гошо Атанасов. 

Динко Цъцаров: Други предложения. 

Петър Джермов: Таня Тодорова. 

Динко Цъцаров: Който е съгласен Гошо Атанасов да стане председател на 
постоянната комисия „Устройство на територията, жилищна политика, строителство и 
екология”, моля да гласува, „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 6 гласа, приема се. 

Динко Цъцаров: За г-жа Таня Тодоров, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 10 гласа, не се приема. 

Динко Цъцаров: За следващата постоянна комисия „Образование, култура, 
вероизповедания”, имате думата за предложения. Г-н Джермов. 

Мартин Джермов: Предлагам: Яна Биюкова, Стоянка Иванова, Тодорка 
Георгиева, Ивелина Димитрова и д-р Светла Джермова. 

Динко Цъцаров: Други предложения имате ли колеги. Г-жа Тодорова. 
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Таня Тодорова: Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: Колеги, ако няма други предложения, гласуваме състава на 
комисията, който г-жа Яна Биюкова да стане член на комисията по „Образование, 
култура, вероизповедания”, моля да гласува, „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 2 гласа, приема се. 

Динко Цъцаров: „За” г-жа Стоянка Иванова, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 5 гласа, приема се. 

Динко Цъцаров: „За” г-жа Тодорка Георгиева, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 6 гласа, приема се. 

Динко Цъцаров: „За” г-жа Ивелина Димитрова, който е съгласен, „против”, 
въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 1 глас, приема се. 

Динко Цъцаров: Който е съгласен за д-р Светла Джермова, моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– няма, приема се. 

Динко Цъцаров: Който е съгласен за г-н Валери Ангелов, моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 9 гласа, не се приема. 

Динко Цъцаров: Имате думата за председател на тази комисия. Г-н Джермов. 

Мартин Джермов: Предлагам г-жа Яна Биюкова. 

Динко Цъцаров: Други предложения. ... Няма, който е съгласен г-жа Биюкова да 
стане председател на постоянната комисия по „Образование, култура, 
вероизповедания, моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 2 гласа, приема се. 

Динко Цъцаров: Колеги, следващата постоянна комисия е „Здравеопазване, 
социални дейности и социално подпомагане”, имате думата. Г-н Мирослав Пенев. 

Мирослав Пенев: Предлагам: д-р Николай Танчев, Тодорка Георгиева, Стоянка 
Иванова, д-р Светла Джермова и Янко Германов. 

Динко Цъцаров: Други предложения има ли. 

Янко Германов: Аз си правя отвод. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

12
Динко Цъцаров: Трябва да предложим още един член за тази комисия.  

Таня Тодорова: По правилник нали е не повече от три комисии всеки трябва да 
участва, защото на всяко предложение едни и същи хора, просто не става. 

Динко Цъцаров: Не повече от три и задължително поне в една, както е по 
правилник. Аз затова отбелязвам кой в колко комисии е, не трябва да остане човек, 
който да не влезе, всеки е длъжен да влезе поне в една комисия. Ако няма други 
предложения, предлагам за член на тази комисия г-н Румен Чанков. Всъщност станаха 
пет човека в комисията, гласуваме ги анблок, който е съгласен това да е състава на 
комисията – д-р Николай Танчев, Тодорка Георгиева, Стоянка Иванова, д-р Светла 
Джермова и Румен Чанков, моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– няма, приема се. 

Динко Цъцаров: Имате думата за председател на тази комисия. Г-н Мирослав 
Пенев. 

Мирослав Пенев: Предлагам д-р Николай Танчев. 

Динко Цъцаров: Г-н Петър Джермов. 

Петър Джермов: Предлагам д-р Джермова. 

Динко Цъцаров: Гласуваме предложенията, който е съгласен д-р Танчев да стане 
председател на комисията по „Здравеопазване, социални дейности и социално 
подпомагане”, моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 7 гласа, приема се. 

Динко Цъцаров: За д-р Джермова, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 9 гласа, не се приема. 

Динко Цъцаров: За постоянната комисия „Развитие и планиране на селско и 
горско стопанство, бедствия и аварии” имате думата за предложения. Г-н Гошо 
Атанасов. 

 Гошо Атанасов: Аз имам предложение – Румен Чанков, Мирослав Пенев, 
Мартин Джермов, Петьо Колеолов и Петър Джермов. 

 Валери Ангелов: Г-н Живко Гърков. 

Динко Цъцаров: Колеги, други предложения имате ли. … Ако няма подлагам 
имената на гласуване. 

Петър Джермов: Аз си давам сам отвод. 
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Динко Цъцаров: Други предложения … Ако няма други предложения, 

комисията е в състав от пет човека Мирослав Пенев, Мартин Джермов, Петьо 
Колеолов, Румен Чанков и Живко Гърков, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– няма, приема се. 

Динко Цъцаров: Имате думата за председател на тази комисия. Г-н Атанасов. 

Гошо Атанасов: Предлагам Мирослав Пенев. 

Динко Цъцаров: Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Инж. Румен Чанков. 

Динко Цъцаров: Г-н Ангелов. 

Валери Ангелов: Г-н Живко Гърков. 

Живко Гърков: Самоотвод си правя аз. 

Динко Цъцаров: Ако няма други предложения, подлагам на гласуване, който е 
съгласен г-н Мирослав Пенев да стане председател на постоянната комисия „Развитие 
и планиране на селско и горско стопанство, бедствия и аварии”, моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 7 гласа, приема се. 

Динко Цъцаров: Който е съгласен г-н Румен Чанков да стане председател на 
комисията, моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 9 гласа, не се приема. 

Динко Цъцаров:  Следващата комисия е „Международно и регионално 
сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации”, аз 
предлагам за членове на тази комисия: г-жа Тодорка Георгиева, г-жа Яна Биюкова, г-н 
Мартин Джермов, г-н Живко Гърков и г-н Петьо Колеолов. Имате ли други 
предложения. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Г-н Валери Авгелов. 

Динко Цъцаров:  Започваме гласуването. Който е съгласен г-жа Тодорка 
Георгиева да стане член на комисията, моля да гласува „за”, „против”, въздържали 
се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против”– 2 гласа; “въздържали се”– 4 гласа. 

Динко Цъцаров:  За г-жа Яна Биюкова, който е съгласен, моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 
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Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 6 гласа. 

Динко Цъцаров:  За г-н Мартин Джермов гласуваме,  „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против”– 1 глас; “въздържали се”– 5 гласа. 

Динко Цъцаров:  За г-н Живко Гърков, който е съгласен, моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 5 гласа. 

Динко Цъцаров:  За г-н Петьо Колеолов гласуваме,  „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 4 гласа. 

Динко Цъцаров:  За г-н Валери Ангелов, който е съгласен,  „за”, „против”, 
въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 6 гласа. 

Динко Цъцаров:  Имаме равенство в гласуването, г-н Гърков има единадесет 
гласа, г-н Колеолов – дванадесет гласа, а останалите четирима имат по десет гласа, 
необходимо е да ги прегласуваме отново. Подлагам на повторно гласуване, който е 
съгласен г-жа Тодорка Георгиева да стане член на комисията по „Международно и 
регионално сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации”, 
моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 7 гласа. 

Динко Цъцаров:  За г-жа Яна Биюкова, който е съгласен, моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 6 гласа. 

Динко Цъцаров:  За г-н Мартин Джермов гласуваме,  „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 5 гласа. 

Динко Цъцаров:  За г-н Валери Ангелов, който е съгласен,  „за”, „против”, 
въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 4 гласа. 

Динко Цъцаров:  От комисията отпада г-жа Тодорка Георгиева. И сега имате 
думата за предложение за председател на тази постоянна комисия. 

Яна Биюкова: Предлагам Мартин Джермов. 

Динко Цъцаров:  Други предложения колеги. Г-н Джермов. 

Петър Джермов: Валери Ангелов. 
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Динко Цъцаров:  Който е съгласен Мартин Джермов да стане председател на 

постоянната комисия по „Международно и регионално сътрудничество, оперативни 
програми и неправителствени организации”, моля да гласува „за”, „против”, 
въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 7 гласа, приема се. 

Динко Цъцаров:  За г-н Валери Ангелов да стане председател на комисията, „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 9 гласа, не се 
приема. 

Динко Цъцаров:  За последната постоянна комисия „Спорт, туризъм и работа с 
младежта” имате думата за предложения. Д-р Николай Танчев.  

Д-р Николай Танчев: За членове на комисията „Спорт, туризъм и работа с 
младежта” предлагам – Тодорка Георгиева, Яна Биюкова, Ивелина Димитрова, Янко 
Германов и Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров:  Колеги, имате ли други предложения … ако нямате други 
предложения, предлагам да гласуваме постоянната комисия анблок петимата 
членове, който е съгласен това да е състава на комисията, моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– няма, приема се. 

Динко Цъцаров:  Имате думата за председател на постоянната комисия. Г-н Танчев. 

Д-р Николай Танчев: За председател на комисията предлагам г-жа Тодорка 
Георгиева. 

Динко Цъцаров:  Други предложения има ли колеги. 

Живко Гърков: Г-н Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: Други предложения …, ако няма, който е съгласен г-жа Тодорка 
Георгиева да стане председател на постоянната комисия по „Спорт, туризъм и работа 
с младежта”, „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против”– 1 глас; “въздържали се”– 6 гласа, приема се. 

Динко Цъцаров: За г-н Валери Ангелов, който е съгласен, моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 9 гласа, не се приема. 
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След резултата от гласуването по втора точка от дневния ред Структуриране 

на постоянните комисии в Общински съвет – Средец, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 4 

03 декември 2015 година 

 

Общински съвет – Средец сформира осем постоянни комисии в следния вид и 
състав: 

ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД 

   Председател: Стоянка Тодорова Иванова 

   Членове:  инж. Гошо Иванов Атанасов 

      Мирослав Господинов Пенев 

      Ивелина Христова Димитрова 

      Петър Марков Джермов 

 

  ФИНАНСИ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ  

Председател: Динко Янев Цъцаров 

Членове:  д-р Николай Иванов Танчев 

     инж. Гошо Иванов Атанасов 

     Петьо Георгиев Колеолов 

     Янко Калудов Германов 

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, 

  СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ 

Председател: инж. Гошо Иванов Атанасов 

Членове:  д-р Николай Иванов Танчев 
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     Мирослав Господинов Пенев 

     Таня Ненова Тодорова 

     инж. Румен Хърсев Чанков 

 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 

Председател:  Яна Иванова Биюкова 

Членове:  Стоянка Тодорова Иванова 

     Тодорка Славова Георгиева 

     Ивелина Христова Димитрова 

     д-р Светла Иванова Джермова 

 

  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 

  СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

   Председател: д-р Николай Иванов Танчев 

   Членове:  Тодорка Славова Георгиева 

Стоянка Тодорова Иванова    
 д-р Светла Иванова Джермова 

     инж. Румен Хърсев Чанков 

 

  РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО,  

БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 

Председател: Мирослав Господинов Пенев 

Членове:  Мартин Тодоров Джермов  

      Петьо Георгиев Колеолов 

      инж. Румен Хърсев Чанков 
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      Живко Минков Гърков 

 

МЕЖДУНАРОДНО И РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И  

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Председател: Мартин Тодоров Джермов 

Членове:  Яна Иванова Биюкова 

      Живко Минков Гърков 

      Петьо Георгиев Колеолов 

      Валери Димитров Ангелов 

 

 

СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАБОТА С МЛАДЕЖТА 

Председател: Тодорка Славова Георгиева 

Членове:  Яна Иванова Биюкова 

      Ивелина Христова Димитрова 

      Янко Калудов Германов 

      Валери Димитрова Ангелов 

 

 Динко Цъцаров: Можем да продължим към следващата ТОЧКА ТРЕТА от 
дневния ред – Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински 
съвет – Средец, относно: Създаване на комисия за извършване на проверки за 
установяване и предотвратяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Имате думата за предложение за състав на тази комисия. Г-жа 

Тодорова. 
Таня Тодорова: Г-н Живко Гърков. 
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Динко Цъцаров: Други предложения колеги. … Аз имам предложение за 

членове на тази комисия да влязат г-н Гошо Атанасов, Мирослав Пенев и д-р Николай 
Танчев. Трябва да изберем още един човек, станаха четири души в момента. 

Живко Гърков: Г-н Янко Германов. 
Динко Цъцаров: Други предложения имате ли колеги. …. Ако няма предлагам да 

се гласува анблок комисията – Гошо Атанасов, Мирослав Пенев, Николай Танчев, 
Живко Гърков и Янко Германов да станат членове, който е съгласен моля да гласува,  
„за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– няма, приема се. 

След направените гласувания за точка трета – Създаване на комисия за 
извършване на проверки за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси 
по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 5 

03 декември 2015 година 

 

Общински съвет – Средец избира комисия за осъществяване на проверки за 
установяване и предотвратяване на конфликт на интереси по реда на Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в следния състав: 

Председател: Гошо Иванов Атанасов  

Членове:  Мирослав Господинов Пенев 

 Николай Иванов Танчев 

    Живко Минков Гърков  

Янко Калудов Германов 

 

 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна 
записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 
Определяне представителите на общинския съвет в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. 

Докладва вносителя. 
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Динко Цъцаров: Имате думата за предложения. Г-жа Стоянка Иванова. 
Стоянка Иванова: По право в това сдружение трябва да е председателя на 

общинския съвет и затова предлагам Динко Цъцаров, а за негов заместник Яна 
Биюкова. 

Динко Цъцаров: Други предложения. … Разбирам, че няма други предложения, 
ако няма който е съгласен с предложението на г-жа Стоянка Иванова, моля да гласува,  
„за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– няма и Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 6 

03 декември 2015 година 

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.12 ал.2 и чл.27 ал.1 
от Устава на НСОРБ, Общински съвет определя г-н Динко Янев Цъцаров за делегат 
в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България  

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание 
на Общото събрание, той ще бъде заместван от г-жа Яна Иванова Биюкова.  

 

 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 
Определяне на делегат в Общото събрание на Регионална асоциация на 
общините „Тракия”. 

Докладва вносителя. 

Динко Цъцаров: Имате думата за предложения. Г-жа Тодорка Георгиева.  
Тодорка Георгиева: Предлагам за делегат г-жа Стоянка Иванова и за неин 

заместник – Мартин Джермов.  
Динко Цъцаров: Имате ли други предложения. Г-жа Тодорова. 

Таня Тодорова: Г-н Петър Джермов за делегат. 

Динко Цъцаров: Има ли други предложения. … Ако няма подлагам на гласуване, 
който е съгласен г-жа Стоянка Иванова да стане делегат в РАО „Тракия”, моля да 
гласува, „за”, „против”, въздържали се”. 
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Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 6 гласа, приема 

се. 

Динко Цъцаров: За г-н Петър Джермов – „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 7 гласа, не се 
приема. 

Динко Цъцаров: За делегат е определена г-жа Стоянка Иванова, за заместник 
нямаше друго предложение освен за г-н Мартин Джермов, който е съгласен, моля да 
гласува, „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 5 гласа и 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 

03 декември 2015 година 

 

На основание чл.21 ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет определя за свой делегат в Общото 
събрание на Регионалната асоциация на общините „Тракия” г-жа Стоянка 
Тодорова Иванова и за заместник делегат г-н Мартин Тодоров Джермов. 

 

 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка от Динко 
Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на 
представител от общински съвет за член на Областния съвет за развитие на 
област Бургас. 

Докладва вносителя. 

Динко Цъцаров: Имате думата. Г-жа Биюкова. 

Яна Биюкова: Предлагам за наш представител Гошо Атанасов и за негов 
заместник Тодорка Георгиева. 

Динко Цъцаров: Имате ли други предложения. Г-н Живко Гърков. 

Живко Гърков: За заместник в отсъствието на представителя предлагам г-н 
Валери Ангелов. 
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Динко Цъцаров: Други предложения колеги. Гласуваме представител в 

областния съвет за развитие да стане г-н Гошо Атанасов, който е съгласен, моля да 
гласува, „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 1 глас, приема се. 

Динко Цъцаров: За заместник името на г-жа Тодорка Георгиева, който е 
съгласен, моля да гласува, „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 7 гласа, приема се. 

Динко Цъцаров: За г-н Валери Ангелов, който е съгласен, моля да гласува, „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 9 гласа, не се приема. 

След резултата от гласуването за точка шеста – Избор на представител от 
общински съвет за член на Областния съвет за развитие на област Бургас, Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 

03 декември 2015 година 

 

1. Общински съвет на община Средец избира г-н Гошо Иванов Атанасов за 
представител от общински съвет за член на Областния съвет за развитие на 
област Бургас. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител  в ОСР , 
той ще бъде заместван от г-жа Тодорка Славова Георгиева 

 

 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДМА от дневния ред – Докладна записка 
от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 
Попълване състава на комисия за провеждане на конкурс за избор на управител 
на „МБАЛ – Средец” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на 
дружеството. 

Докладва вносителя. 
Председателят на съвета предложи за представители в комисията д-р Николай 

Танчев и д-р Светла Джермова. 
Други предложения не постъпиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с предложените представители. Гласуваха: “за” – 16 гласа; 
“против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 9 

03 декември 2015 година 

 

   Общински съвет избира д-р Николай Иванов Танчев и д-р Светла Иванова 
Джермова за представители на общински съвет в комисията за провеждане на 
конкурс за избор на управител на „МБАЛ – Средец” ЕООД гр. Средец и възлагане на 
управлението на дружеството. 

 

 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Определяне състава на местната комисия по 
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, трябва да определим един представител от общинския 
съвет, имате думата за предложения. Г-н Мартин Джермов. 

Мартин Джермов: Предлагам Яна Биюкова. 

Динко Цъцаров: Други предложения. Г-н Петър Джермов. 

Петър Джермов: Таня Тодорова. 

Други предложения не постъпиха. Встъпи се в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване двете кандидатури. 
Резултат от гласуването: 

- Яна Иванова Биюкова – “за” – 10 гласа; “против”– 1 глас; “въздържали се”– 5 
гласа, приема се; 

- Таня Ненова Тодорова – “за” – 7 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 9 
гласа, не се приема. 
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Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с приетия представител. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – 
няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 

03 декември 2015 година 

 

 1. Определя пет членна комисия по реда на Закона за уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове в състав: 

 Председател:  Николина Пенева Дамбулова – заместник кмет на община 
Средец; 

 Членове:   1. Димитрина Костова Георгиева – главен специалист „Общинска 
собственост”, представител на общинска администрация; 

      2. Елена Симеонова Бошева – старши счетоводител”, 
представител на общинска администрация; 

      3. Даниела Михайлова Русенова – представляваща гражданите с 
жилищни нужди; 

      4. Представител на Общински съвет – Средец г-жа Яна Иванова 
Биюкова. 

 2. Упълномощава Кмета на община Средец да уведоми Управителния съвет 
на Националния компенсационен жилищен фонд за определения нов състав на 
местната комисия за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник”. 

 

 

По искане на общинския съветник Живко Гърков, председателя на съвета обяви 
десет минутна почивка. След изтичане на времето заседанието продължи. 

Румен Чанков: Струва ми се, че по точка трета – избор на комисия за 
установяване и предотвратяване на конфликт на интереси не се избра председател.  

Динко Цъцаров: Има нещо такова, предлагате да прегласуваме точката. Състава 
на комисията е от пет човека – Гошо Атанасов, Мирослав Пенев, д-р Николай Танчев, 
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Живко Гърков и Янко Германов, имате думата за предложение за председател. Г-н 
Чанков. 

Румен Чанков: Предлагам г-н Гърков. 
Яна Биюкова: Предлагам Гошо Атанасов. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване двете кандидатури. 

Резултат от гласуването: 

- Живко Гърков – “за” – 7 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 9 гласа, не се 
приема; 

- Гошо Атанасов – “за” – 9 гласа; “против”– няма; “въздържали се”– 7 гласа, 
приема се. 

Динко Цъцаров: Гошо Атанасов е избран за председател на комисията по 
установяване и предотвратяване на конфликт на интереси. Продължаваме с ТОЧКА 
ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 
Средец относно: Одобряване структурата на общинска администрация на 
община Средец. 

Докладва Георги Станилов – секретар на община Средец. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за коментари по така предложената 
докладна. Г-н Живко Гърков. 

Живко Гърков: Уважаеми г-н кмете, г-жи и г-да от общинската администрация, 
колеги, сравнявайки досега действащата структура на общинската администрация с 
това предложение, което е в момента забелязвам само една едниствена разлика. 
Разликата е следната, специализирана администрация, досега дирекцията се казваше  
„Устройство на територията, строителство, екология, БКС” в състав от девет човека, 
сега е с предложение седем човека и думата „екология” отпада от тази дирекция. За 
сметка на това дирекция „Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП” от 9 
човека става 11, т.е. общия брой на общинската администрация се запазва. Друга 
разлика бога ми не виждам, не вярвам някой от вас да вижда. Въпросът ми е такъв – с 
какво отпадането на думата „екология” и намалянето с 2 бройки на тази съответна 
дирекция ще допринесе за по-доброто администриране и по-доброто развитие на 
община Средец, защото считам, че всяко ново структуриране на общинска 
администрация би следвало да говори само за едно единствено нещо общинската 
администрация да работи по-добре, по-точно, по-бързо и да обслужва интересите и 
подобряване живота на гражданите на община Средец. Това е, благодаря ви. 

Динко Цъцаров: Други изказвания колеги, ... ако няма кой ще отговори на 
въпроса. 

Инж. Иван Жабов: Уважаеми г-н председател, дами и господа общински 
съветници, уважаеми кметове на кметства и кметски наместници, гости, съграждани, 
наистина това което предлагаме е да запазим структурата на общината в числеността 
която е. Това, че предлагаме трансформация на някои от длъжностите в различни 
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дирекции, това е работа на общинска администрация да предлага. Ваша е задачата 
оттук нататък да вземете важните решения, така че ние лично с моя екип така сме 
преценили нещата, така че оттука нататъка вземете вие вашето правилно решение. 
Благодаря. 

Живко Гърков: Право на мнение имам ли. Извинявайте, ама това просто не е 
отговор, това е просто така сте решили, така сте направили. Е, питам тогава за какъв 
дявол е общинския съвет, когато той не получава обяснение на въпросите си и не 
получава отговор, защото за мен това просто не е отговор, казвам ви личното си 
мнение. Въпросът беше с какво ще се подобри работата на общинската 
администрация с това преструктуриране, което наистина е право на общинската 
администрация, няма кой да го отрече, но моето право и нашето право като общински 
съвет избрани от хората в тази община, всички хора, и да заваме въпроси в полза на 
гражданите в тази община. За мен този въпрос е съвсем разумен и регулярен, аз поне 
отговор не получих, това е, повече нямам намерение да попитам. 

Динко Цъцаров: Колеги, ако няма други изказвания ... Г-н Германов. 
Янко Германов: Аз виждам, че тази екология се премества, тя маха ли се въобще 

или не се маха, защото знаем кой е изпълнява екологичната длъжност в град Средец. 
Има ли някаква задна мисъл, нещо тука ми се прокрадва или може би аз се бъркам и 
има някакви такива неправилни мисли. Към кой да го задам този въпрос, защото ако 
се махне тази екология, значи еколожката трябва да се съкрати в този случай, това не 
е ли малко една така доста прозрачност в съкращаването на длъжности или може би 
се бъркам, най-вероятно се бъркам. Искам да чуя отговор и ще бъде ли тя съкратена. 

Динко Цъцаров: Г-н Станилов, Вие ли ще отговорите. 
Георги Станилов: Основната идея за увеличаване на бройките на 11 в Дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на европейски програми и 
проекти” предполагам, че всички разбирате какви са намеренията и каква е идеята на 
администрацията, няма по сериозни източници на финансиране в момента за 
осигуряване на средства за подобряване благосъстоянието на града от европейските 
програми и проекти. Затова  акцентуваме в този отдел, искаме да подсилим хората, за 
да бъдем по-активни в новия период. Що се отнася до екологията, на практика тази 
дейност се обслужва от общинското предприятие, управление на отпадъци и т.н. така 
че тази дейност не излиза, а просто се прехвърля в този ресор. Това мога да ви 
отговоря по въпроса. 

Янко Германов: Всяко едно преструктуриране е законен начин да уволним 
някого, има ли нещо общо с това ви питам или няма, просто да знаем утре като 
съкратим някой да знаем защо е станало. Затова ви запитвам, вие знаете ли нещо, 
чували ли сте, обсъждали ли сте го, защото за мен е само това, нищо друго.  

Динко Цъцаров: Г-н Гърков. 
Живко Гърков: Г-н Станилов, наистина ли вярвате в това което говорите, че 

екологията за една община е само единствено сметосъбиране и сметоизвозване и 
нищо друго. Моля, бъдете така добър да прочетете какви са функциите на един 
главен специалист екология, които предполагам, че самите вие сте *** определили с 
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какво се занимава и дали работата му е само и единствено сметосъбиране и 
сметоизвозване, което наистина е задължение на общинско предприятие 
„Озеленяване, благоустройство, чистота”, ако не ме лъже паметта.  Това е само една 
част от нещата които върши един еколог или няколко еколози на територията на една 
община. И другото, да, съгласен че трябва да се активира и да се увеличават хората в 
управление на европейски проекти и програми, това е така и това е много добре. 
Само, че една от основните части, поне доколкото съм чел, аз се опитвам да чета, от 
усвояването на тези европейски пари включва в себе си екологична част, предстоят и 
други неща, които трябва да се направят в тази община, точно по отношение на 
екологията. Не искам да давам примери, за да не излезе че злословя, а това нещо ще 
иска специалист точно по тези въпроси, само коментирам. Благодаря за вниманието. 

Динко Цъцаров: Г-н Германов, имате ли още нещо … 
Янко Германов: Просто казах, тази длъжност дали ще бъде съкратена или няма 

да бъде съкратена, дали ще бъде ликвидирана това ми беше мисълта като цяло, 
просто да ми се отговори. Защото след като ще се премахва една длъжност, а пък тя е 
много важна в общината, дали ще се махне тя като длъжност, ще имаме ли вече 
еколог, няма ли да имаме, как стои въпроса. Без еколог накъде, че тя екологията е 
най-важна в момента в нашето общество, глобално затопляне, да не говорим, това ми 
беше въпроса, защото едно преструктуриране точно това говори. 

Динко Цъцаров: Това е отговора на администрацията, няма друг отговор 
доколкото разбирам. Дами и господа, ако няма други изказвания подлагам на 
гласуване проекта за решение в докладната записка. Който е съгласен с така 
предложената структура на общинска администрация на община Средец, моля да 
гласува, „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 4 гласа, 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 11 

03 декември 2015 година 

 

Одобрява структурата на общинска администрация на община Средец, 
състояща се от общо 85 бр., разпределени както следва: 

 

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И 
ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ 
Кмет  на община: 1 
Заместник кмет: 2 
Кметове на кметства: 9 
Кметски наместници: 16,5 
Общо: 28,5 бр.  
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДЕЦ – общо  56.5 бр. в  т.ч.: 
  
ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 
Секретар на община: 1 
Общо: 1 /1,8%/ 
  
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Дирекция „ Административно правно и информационно обслужване  - 9,5   
Дирекция „Финансово счетоводни дейности и човешки ресурси”  - 9         
Общо Обща администрация: 18.5  /32,7%/ 
  
  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Дирекция „Устройство на територията, строителство и БКС” - 7 
Дирекция „Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП” - 11 
Дирекция „Образование, здравеопазване, социални дейности, интеграция на 
малцинствата  и спорт" - 9                           
Дирекция „Местни приходи и общинска собственост” - 10 
Общо Специализирана администрация: 37 / 65,5%/ 
       

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на 
представител на Община Средец за участие  в Осмото Общо събрание на 
Асоциацията по ВиК – Бургас, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕАД – гр. Бургас и определянето на позицията и мандата по решенията, 
посочени в дневния ред. 

Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на 
територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

 Мнения и становища не се изразиха. Встъпи се в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 12 

03 декември 2015 година 

 

          І. Упълномощава Кмета на Община Средец – инж. Иван Петков Жабов, 
представляващ по закон Община Средец в  Асоциацията по ВиК  - Бургас, да 
участва с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на  Осмото общо 
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събрание рещение от дневния ред на осмото общо събрание на   Асоциацията по 
ВиК  - Бургас, а именно:  

           1. Съгласуване на допълнителен Бизнес- план на „ВиК“ ЕАД Бургас за 2016 г. 

           2. Приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Бургас за 2016 г. в размер на 
1331,43 лева на основание чл.20, ал. 3 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

           3. Изпращане на уведомление  до „ВиК“ ЕАД Бургас за предаването на 
новоизградени обекти по проект „Изграждане на канализация на кв. Долно езерово 
и КПС с тласкател до ПСОВ-Бургас“ и по Проект „Инвестиционни проекти за 
водоснабдителни и канализационни мрежи на Бургас – Меден рудник” за 
стопанисване, поддържане и експлоатация до подписване на договор между 
Асоциацията по ВиК и ВиК оператора. 

          ІІ. Определя Николина Пенева Дамбулова – зам. кмет на Община Средец за 
представител на общината в Общото събрание на   Асоциацията по ВиК  - Бургас, 
при невъзможност на Кмета на Община Средец – инж. Иван Петков Жабов да 
участва лично и гласува от името и за сметка на Кмета на Община Средец в 
осмото Общо събрание на   Асоциацията по ВиК  - Бургас. 

 

Динко Цъцаров: Преминаваме към последната ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от 
дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Определяне възнаграждения на кмета и кметовете на кметства в 
община Средец.  

Докладва Георги Станилов – секретар на община Средец. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Янко Германов. 

Янко Германов: Ами аз виждам, че доста са ниски заплатите. Не знам какви са 
резервите, каква е възможността и основанието да се завишат тези заплатите, значи 
много от хората за тези заплати няма да работят както трябва и няма да работят 
качествено, има ли възможност. Второ, може да се направи някаква диференциация 
спрямо по-големите села да получават повече пари, по.малките където имат по-малко 
работа по-малко, но това са крайно ниски заплати, както и на кмета. Има ли 
възможност, има ли някакви резерви, ако има дайте да ги гласуваме да ги направим, 
защото ни трябват хора да работят, както трябва и качествено. Това ми е въпроса. 

Динко Цъцаров: Г-жа Тодорова. 
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Таня Тодорова: Значи гледам, че едно село да кажем изборно Момина 

църква с 200-300 човека и едно село Дебелт с 30лв. разлика на кмета, не знам на 
какво основание, според жители ли, мисля че кмета на село Дебелт има много повече 
работа отколкото кмета на село Момина църква. 

Динко Цъцаров: Колеги, други изказвания. 

Живко Гърков: Значи г-н Цъцаров, просто искам да помолим да ни се обясни 
механизма по който се изчисляват тези заплати. Поддържам изцяло мнението на 
колегата Германов, че заплатите наистина са ниски включае и на кмета на общината, 
защото кмет на общината с 1800лв. заплата, извинявайте на мен не ми звучи добре, 
ниско е. Просто искам да помоля, това което помоли и г-н Германов, ако има някакви 
възможности за допълнителни финанси на тези хора, които в край на краищата са 
лицето на местната администрация в тази община, в тази държава и пред хората от 
тази община да се направи всичко възможно тези неща да се променят към 
увеличаване на заплатите. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Г-н Жабов. 

Инж. Иван Жабов: Уважаеми г-н председател, дами и господа общински 
съветници, скъпи гости, всичко това което го виждате пред вас е нашето предложение 
за ваше гласуване, като ние сме се съобразявали с Постановление №67 на 
Министерски съвет, което е от 2010г., последната му актуализация е направена на 
първи януари 2014г. като всичко е преминало през Държавен вестник. Така, че всичко 
това което ние сме направили към вас, като предложение е съобразено с жителите на 
селата, единствена разликата между съответните села е в един различен аспект тъй 
като има над 500 и под 500 жители на селата, затова всички са равни, няма значение 
дали управляваш село с 350 и съответно с 250 човека и разликата да дойде от 
заплатата, тъй като работата е една и съща и всички кметове, които са избрани от 
жителите на дадена община по длъжностна характеристика трябва да изпълняват 
едно и също. Това е нашето предложение, ако искате вие нещо да направите като 
промяна имате право. Благодаря за думите за моята заплата, аз мисля че това за в 
момента е нормалната заплата за кмет от ранга на община Средец, така че на мен не 
ми трябва никакво завишение, аз мисля че за работата която я върша на мен ми са 
достатъчни тези парични средства. А за другите ви казах какъв е нашия мотив, 
съобразявали сме с Постановление №67 на Министерския съвет от 2010г., всички сте 
грамотни влизате в интернет и виждате какви са нивата за определяне на работните 
заплати, има минимум и максимум. Мисля, че това което ние сме направили като 
предложение в момента за всички избрани кметове отговарят точно за техните 
изисквания. 

Динко Цъцаров: Ако няма други изказвания, тъй като конкретно предложение 
не е постъпило … 
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Янко Германов: Предложението беше да видим какви резерви има, дайте да 

видим какъв фонд работна заплата, как стои въпроса, нали трябва да знаем как се 
разполага и какво, с какви темпове можем да ги вдигнем *** една минимална 
заплата е 420-450 лева, дайте да говорим откровено. Тези хора трябва да работят 
затова ви го казах, не толкова е конкретно предложението, ако трябва и по 1000лв. ще 
го гласуваме и по 2000лв. Трябва да е обосновано, затова ви казах да не е сега, да е 
след един месец, след два месеца да се види нещо конкретно, да се направи един 
хубав анализ, ако искате направете ги и на 400лв. в край на краищата те трябва да 
работят тези хора. 

Инж. Иван Жабов: След един месец започваме обсъждане на бюджета, така че 
като дойде време за бюджета имате право да задавате въпроси. 

 Янко Германов: Добре, затова ви го казвам, не сега, много ясно че по някакви 
таблици ги изчислявате. 

Живко Гърков: Кога е следващата възможност евентуално за преразглеждане и 
актуализиране на тези заплати. 

Инж. Иван Жабов: С бюджета на общината. 

Динко Цъцаров: Колеги, ако няма друго, който е съгласен с така предложения 
проект за решение в докладната записка, моля да гласува, „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, Общински 
съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 

03 декември 2015 година 

 

1. Определя възнаграждение на кмета на община Средец в размер на 1800 
лева. 

2. Определя възнаграждение на кметовете на кметства в община Средец, 
както следва: 

Кмет на кметство с. Дебелт  - 550 лева; 

Кмет на кметство с. Драчево  -  520 лева; 

Кмет на кметство с. Дюлево  -  520 лева; 

Кмет на кметство с. Факия   -  520 лева; 

Кмет на кметство с. Загорци  -  520 лева; 

Кмет на кметство с. Зорница  -  520 лева; 



 

                                                                                                                     Председател: 
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Кмет на кметство с. Момина църква -  520 лева; 

Кмет на кметство с. Светлина  -  520 лева; 

Кмет на кметство с. Орлинци  -  520 лева. 

 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров  
закри Второто заседание на Общински съвет на община Средец. 

 

09.12.2015г. 

 гр. Средец  

 

 

Изготвил протокола:                      

                                   /Даниела Петрова/ 

 

                                                                   Председател: 

                                                                                         /Динко Цъцаров/ 

             

                                                                  Секретар: 

                              /Яна Биюкова/ 


