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          Изх. № 96-00-03 
        06 април  2016 год.  
 
 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 6 
 

 
 

 
На 30 март 2016 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 т.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.29 
ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец и 
взаимодействието му с общинската администрация в зала №1 на общинска 
администрация от 9.30 часа се проведе Шестото 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; адв. Ирина Камбурова-Тунтева; 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.  Гошо Иванов Атанасов 
    5.  Мирослав Господинов Пенев 
    6.  Стоянка Тодорова Иванова 
    7.  Мартин Тодоров Джермов  
    8.  Живко Минков Гърков 
    9.   Валери Димитров Ангелов 
    10. Таня Ненова Тодорова 
    11. Петър Марков Джермов 
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    12. Светла Иванова Джермова 
    13. Янко Калудов Германов 
    14. Румен Хърсев Чанков 

   15. Петьо Георгиев Колеолов 
   16. Ивелина Христова Димитрова  
 

 Отсъства по уважителни причини Николай Иванов Танчев. 
 За заседанието закъсня Мартин Джермов. 
 Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми колеги общински съветници, г-н кмете,  
уважаеми гости, при кворум от петнадесет общински съветника, откривам Шестото  
заседание на Общински съвет – Средец. Колеги, преди да продължим нашата работа,  
имате думата за предложение за секретар на днешното заседание. Г-жа Иванова. 
 Стоянка Иванова: Предлагам г-жа Яна Биюкова. 
 Динко Цъцаров:  Други предложения. … Ако няма други предложения, който е 
съгласен г-жа Биюкова да стане секретар на днешното заседание, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Биюкова зае своето място. 

На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред в 
окончателния му вид. 

В залата влезе Мартин Джермов. 
Динко Цъцаров: Колеги, пред вас е проекта за дневен ред на заседанието. Имате 

думата за предложения, изменения или допълнение на така предложения дневен ред. 
Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Г-н председател, колеги, внесено е искане от телевизия СКАТ за 
директно излъчване на предаване на сесиите на общински съвет по местната 
телевизия. Виждам, че искането не е включено към дневния ред на настоящата 
общинска сесия. Искането е със съответния входящ номер, внесено е в законния срок 
и предлагам да бъде включено в дневния ред на сесията. 

Динко Цъцаров: Г-н Гърков, Вие отсъствахте от заседанията на комисиите, 
където обсъждахме предстоящия проект за дневен ред на сесията. Направих едно 
гласуване между общинските съветници, където с четири гласа „за”, четири – 
„против” и пет – „въздържали се”, съветниците решиха тази точка да не влиза в 
проекта за дневен ред. А вашето предложение съответно пак може да бъде гласувано, 
просто ви го казвам информативно, тъй като вие отсъствахте от заседанието на 
комисиите. 

Живко Гърков: Това означава ли, че нямаме право да внесем искане за 
следващата сесия евентуално, вече от страна на общинските съветници. 

Динко Цъцаров: Имате право. Естествено, че имате право да внесете. 
Живко Гърков: Аз все пак държа да бъде гласувано. 

 Динко Цъцаров: Ако няма други предложения, подлагам на гласуване 
предложението на г-н Гърков – писмото от телевизия СКАТ за директно излъчване на 
заседанията на общинския съвет, да бъде включено в дневния ред на настоящата 
сесия, който е съгласен моля, да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
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Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – 6 гласа; “въздържали се” – 3 гласа, 

предложението не се прие. 
Председателят на съвета Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за 

дневен ред. 
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Шестото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна 
бюджетна класификация на бюджета и СЕС към 31.12.2015г.; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Годишен доклад за изпълнение на оперативния план на 
Стратегия за развитие на социалните услуги в община Средец 2015 година; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинска 
програма за закрила на детето за 2015 година и проект на Общинска 
програма за закрила на детето за 2016 година; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Доклад за отчитане напредъка по изпълнението на Плана за интеграционни 
политики на община Средец за 2015 година в изпълнение на Областна 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация 2014-2020г.; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 
Общинския план за развитие на община Средец 2014-2020г. през 2014-2015 
година; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2015 
година; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска 
собственост (ЧОС) в гр.Средец; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот №000539 от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец; 

9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот №016068, 018064, 018184, 018186, 018188 находящи се в 
землището на с. Драчево;  

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет на Програма за управление на отпадъците за 2015 година; 
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11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Пътни разходи на служители от Общински исторически музей гр. 
Средец, общинска администрация и ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. 
Загорци; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване на Църквите на територията на община Средец за 
безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020 год. (ПРСР); 

13.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец относно: Определяне на представители в общото събрание на 
Асоциация общински гори /АОГ/;  

14.  Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната 
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, 
относно: Отпускане на еднократни  финансови помощи; 

15.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 6 на Общински 
съвет – Средец./ 

 
 
Динко Цъцаров: Преминаваме към ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на 
касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна 
класификация на бюджета и СЕС към 31.12.2015г.. 

Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни 
дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 104 
   30 март 2016 година 

 
1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2015г. по приходната и 

разходната част, както следва: 
1.1. ПО ПРИХОДА – 14 581 092лв., в т.ч.: 

                  1.1.1. За делегирани от държавата дейности –  6 949 825лв. 
                  1.1.2. За местни дейности – 7 631 267лв. 
                 /разпределени по §-фи съгласно Приложение-1/ 
                 1.2. ПО РАЗХОДА – 14 581 092лв. в т.ч.: 
                  1.2.1. За делегираните от държавата дейности – 6 949 825лв. 
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                  1.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности 
– 572 608лв. 
                  1.2.3. За местни дейности – 7 058 659лв. 
                          /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2./ 

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2015г. както следва:  
                 2.1. ПО ПРИХОДА – 11 435 889 лв., в т.ч.: 
                  2.1.1. За делегирани от държавата дейности – 6 603 848лв. 
                 2.1.2. За местни дейности –  4 832 04лв. 
                  /разпределени по §-фи съгласно Приложение-1./ 
                 2.2. ПО РАЗХОДА – 11 435 889лв. в т.ч.: 
                  2.2.1. За делегираните от държавата дейности- 6 603 848лв. 
                  2.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 
435 507лв.  
                  2.2.3. За местни дейности – 4 396 534лв. 
                          /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2./ 
            3. Приема окончателния годишен план и отчета за капиталовите разходи през 
2015г., съгласно Приложение-3.  
               3.1. Приема окончателния годишен план и отчета за разпределение на 
приходите от продажби по § 40-00, за финансиране на капиталови разходи, съгласно 
Приложение-4. 
            4. Приема окончателен годишен план и отчета на извънбюджетните сметки 
и фондове за 2015г., съгласно Приложения-5 и Разшифровка на отчетените 
трансфери за съфинансиране по проекти ЕС - Приложение 5 а. 
             5. Приема  отчета за състоянието на общинския дълг за 2015г. Утвърждава 
ползвания и невъзстановен към края на годината вътрешен заем от бюджета за 
СЕС и РА за 429 378лв., съгласно Приложение-6.   
            6.  Приема отчета за просрочените вземания и  задължения 2015г.  – 
Приложение 7. 
            7. Приема разпределението на преходния остатък към 31.12.2015г. съгласно 
Приложение 8. 

8. Приема годишен план и отчет към 31.12.2015г. на предоставената субсидия 
на читалище Средец и с. Дебелт, Клуб по борба, Волейболен клуб и Футболен клуб, 
Клуб по корабомоделизъм, Туристическо дружество „Алеко”, Сдружение с 
нестопанска цел „Диалог” и Сдружение „Нашето място”съгласно приложенията. 
             9. Приема информацията по чл.137  от ЗПФ на МБАЛ Средец съгласно 
приложението. 
            10. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета в размер на 6 102 
лв. и на Председателя на ОС-1 710лв. Утвърждава  сумите за командировки на 
Кмета в страната 420лв., и  на Председателя на ОбС в страната 138 лв. 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

66.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

67.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

68.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

69.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

70.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

71.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

72.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

73.

 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

74.
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 6 

  1.   Валери Димитрова Ангелов въздържал се 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков  въздържал се 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев    - 
  9.   Петър Марков Джермов  въздържал се 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова въздържал се 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова  въздържал се 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 
 
Динко Цъцаров: Продължаваме с ВТОРА ТОЧКА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на 
Годишен доклад за изпълнение на оперативния план на Стратегия за развитие на 
социалните услуги в община Средец 2015 година. 

Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване, 
социални дейности, интеграция на малцинствата  и спорт" при общинска 
администрация.  

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 
гласа, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 105 
   30 март 2016 година 

 
 Приема Годишен доклад за изпълнение на оперативния план на Стратегия за 
развитие на социалните услуги в община Средец 2015 година. 
 
 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

75.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

76.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

77.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

78.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

79.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

80.

 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

81.
 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за 
изпълнение на дейностите заложени в Общинска програма за закрила на детето 
за 2015 година и проект на Общинска програма за закрила на детето за 2016 
година. 

Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване, 
социални дейности, интеграция на малцинствата  и спорт" при общинска 
администрация.  

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 
гласа, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 106 
   30 март 2016 година 

 
 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА приема отчет за изпълнение на 
дейностите заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2015 година. 
 2. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за закрила на детето във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за 
закрила на детето приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 година 
на община Средец. 
 
 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

82.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

83.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

84.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

85.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

86.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

87.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

88.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

89.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

90.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

91.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

92.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

93.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

94.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

95.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

96.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

97.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

98.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

99.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

100.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

101.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

102.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

103.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

104.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

105.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

106.

 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

107.
 
 
 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Доклад за отчитане напредъка по изпълнението на Плана за интеграционни 
политики на община Средец за 2015 година в изпълнение на Областна стратегия 
за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2014-2020г. 

Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване, 
социални дейности, интеграция на малцинствата  и спорт" при общинска 
администрация.  

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 
3 гласа, Общински съвет прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 107 
   30 март 2016 година 

 
 
 Приема Годишен доклад за 2015 година в изпълнението на Плана за действие за 
интеграционни политики на община Средец в изпълнение на Областната стратегия 
за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2014-2020г. 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

108.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

109.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

110.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

111.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

112.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

113.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

114.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

115.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

116.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

117.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

118.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

119.

 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

120.
 
 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА от дневния ред на днешната сесия – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на 
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 
на община Средец 2014-2020г. през 2014-2015 година. 

Докладва Маргарита Стойчева – гл. експерт „УЕПП”, дирекция „Икономическо 
развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 
гласа, Общински съвет прие 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 108 
   30 март 2016 година 

 
 
 
 Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския 
план за развитие на община Средец 2014-2020г. за 2014-2015 година. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

121.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

122.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

123.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

124.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

125.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

126.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

127.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

128.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

129.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

130.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

131.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

132.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

133.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

141.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

152.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

153.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

160.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

161.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

162.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

163.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

164.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

165.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

166.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

167.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

168.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

169.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

170.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

171.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

172.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

173.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

174.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

175.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

176.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

177.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

178.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

181.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

183.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

184.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

185.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

187.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

188.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

196.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

197.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

198.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

199.

 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

200.
 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ШЕСТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за 
дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните за 2015 година. 

Докладва Анка Павлова – секретар на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 
гласа, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 109 
   30 март 2016 година 

 
 
 Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2015 година. 
 
 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

203.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

204.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

208.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

209.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

210.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

211.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

212.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

213.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

214.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

215.

 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

216.
 
 
 От залата излезе Светла Джермова. 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на 
безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в 
гр.Средец. 

Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общинска собственост”, дирекция 
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 110 
   30 март 2016 година 

 
 1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на сдружение с нестопанска цел 
„ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК” гр. Бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, 
представлявано от Ж. С. Ж. – Председател, върху имот ЧОС, а именно: помещение с 
площ от 63 кв.м., разположено в североизточната част на втория етаж от масивна 
триетажна сграда с обща з.п. 240 кв.м., изградена в УПИ ХVІІ, кв.47 по ПУП на 
гр.Средец. За имота е съставен Акт за ЧОС №75/02.02.1998г., при граници на 
помещението: север – външен зид, изток външен зид, юг – общинско помещение, 
запад – коридор. 
 2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за учредено 
вещно право на безвъзмездно ползване за срок от една година. 
 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” – 15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

  1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев    - 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
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  12.  Светла Иванова Джермова   - 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 В залата влезе Светла Джермова. 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ОСЕМ – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000539 от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в 
землището на гр. Средец. 

Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 
администрация. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на поименно гласуване проекта за 

решение в докладната записка.  
  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 6 

  1.   Валери Димитрова Ангелов въздържал се 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков  въздържал се 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев    - 
  9.   Петър Марков Джермов        против 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков  въздържал се 
  12.  Светла Иванова Джермова въздържал се 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова  въздържал се 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

След резултата от гласуването Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 111 
   30 март 2016 година 

 
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение 

в докладната записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот №000539 от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, находящ се в землището на гр. Средец. 

 
 

 
Динко Цъцаров: Преминаваме към ДЕВЕТА ТОЧКА от дневния ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот №016068, 018064, 018184, 018186, 018188 находящи се в 
землището на с. Драчево. 

Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 
администрация. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 2 
гласа, Общински съвет прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 112 
   30 март 2016 година 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 

№016068 в размер на 4696,00 лева, на имот №018064  в размер на 1427,00 лева, на 
имот №018184 в размер на 2268,00 лева, на имот №018186 в размер на 920,00 лева, на 
имот №018188 в размер на 950,00 лева. 
 2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС, на следните имоти, находящи се в землището с. Драчево: 
- имот №016068 с площ 6,957 дка, начин на трайно ползване – нива, ІІІ категория, в 
м.”Мегдан тарла”, с граници и съседи: имот №000106, 016069, 000161, 016067, при 
начална тръжна цена 5170,00 лева; 
- имот №018064 с площ 2,378 дка, начин на трайно ползване – нива, ІІІ категория, в 
м.”Косова трънка”, с граници и съседи: имот №018064, 000567, 018047, 018049, при 
начална тръжна цена 1570,00 лева; 
- имот №018184 с площ 3,780 дка, начин на трайно ползване – нива, ІІІ категория, в 
м.”Косова трънка”, с граници и съседи: имот №000101, 000118, при начална тръжна 
цена 2500,00 лева; 
- имот №018186 с площ 1,532 дка, начин на трайно ползване – нива, ІІІ категория, в 
м.”Косова трънка”, с граници и съседи: имот №018098, 000612, 018078, при начална 
тръжна цена 1015,00 лева; 
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- имот №018188 с площ 1,582 дка, начин на трайно ползване – нива, ІІІ 
категория, в м.”Косова трънка”, с граници и съседи: имот №000101, 000568, 018187, 
при начална тръжна цена 1050,00 лева.  
 3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 2 

  1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев    - 
  9.   Петър Марков Джермов        против 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков  въздържал се 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 

Динко Цъцаров: Колеги, следващата ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет на Програма за управление на отпадъците за 2015 година. 

Докладва инж. Георги Караиванов – еколог при ОП „ОБЧ” – Средец. 
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Живко Гърков. 
Живко Гърков: Да се размърдаме, че ще заспим на тази сесия само да гласуваме. 

Имам няколко въпроси и питания по тази точка, става дума за второ римско – 
разделно събиране на масово разпространени отпадъци от бита, цитирам точно „е 
необходимо по-голямо администриране  на процеса за изпълнение на задълженията ни 
по закона” и тук най-накрая „по този начин жителите на общината са лишени от 
възможността да събират разделно отпадъците си”, става дума, че икономически не е 
ефективно разделното събиране на отпадъците. Да, така е, наистина това е големия 
проблем в набирането на сертифицирани организации, които да осъществят тази 
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дейност. Само че моля, искам да напомня на всички присъстващи, че общината 
вече претърпя финансови загуби в размер на шест хиляди лева от два акта за липсата 
на разделно събиране на отпадъци. Искам да напомня още нещо, налагането на 
административно наказание от страна на РИОС не отменя задължението на общината 
за организиране на разделно събиране на отпадъци. И продължавам нататък, нещо 
което буквално ме притеснява, т.ІV – Експлоатация на депо „Община Средец е 
възложила изготвянето на проект за рекултивация на общинско депо, чиято 
реализация ще се осъществи в рамките на програмния период на програмата.”, значи 
това доколкото виждам е отчет за 2015г., моля да ми посочите къде е публикувано в 
сайта на общината това възлагане на проектиране на рекултивация на депото. Тъй 
като направих труд да го потърся, не видях никъде, ако става дума за 2016г., където 
също няма нищо, поне аз не съм виждал, тогава не би трябвало да влиза в отчета за 
2015г., та това ми е основно въпроса всъщност за това отлагане на проектиране за 
рекултивиране на сметището. И другото което също не ми звучи никак добре, в отчета 
са посочени 10х.лв. за информиране на населението за разделно събиране, „предстои 
работа за информиране и образоване на населението за постигане на по-добри 
резултати при разделянето на рециклируемите, опасните, биоразградимите и 
строителни отпадъци от общия поток битови отпадъци” т.е. пак става дума за 
разделно събиране. Е добре де уважаеми госпожи и господа, община Средец имаше 
разделно събиране и населението си беше доста добре информирано, тепърва пак да 
ги информираме за същото нещо ли, и да се дават 10х.лв. за това, прощавайте на мен 
това не ми звучи икономически целесъобразно. Благодаря ви, това е. 

Динко Цъцаров: Колеги, от администрацията може ли някой в момента да 
отговори на въпросите на г-н Гърков, всъщност къде е качено в сайта на общината. 

Живко Гърков: Ще бъда по-концентриран и точен, на какъв етап се намира това 
възложено проектиране, въобще възложено ли е, и да не пропусна нещо много важно, 
на каква сума. Ако няма възможност в момента да ми се отговори, чакам отговор в 
писмена форма до рамките на месец. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли някой който да отговори. …. Ако не, ще ви бъде 
отговорено писмено на въпросите. 

Други въпроси не се отправиха. Встъпи се в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7  
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 113 
   30 март 2016 година 

 
 Приема Отчет на Програма за управление на отпадъците в община Средец за 
2015 година. 
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Динко Цъцаров: Преминаваме към ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния 

ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи на служители от Общински исторически музей гр. Средец, 
общинска администрация и ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Загорци. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. Г-жа Бойчева 
предложи да се допълни проекта за решение със следния текст: „т.6. Дава съгласие за 
изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота, в размер на 50 % от 
стойността на билета на междуградския автобусен превоз  по маршрут гр.Средец – 
с.Бистрец – гр.Средец на Рада Стоянова Иванова –  технически сътрудник с. Бистрец, 
считано от  11.01.2016 г.”. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване по точката. Г-н Ангелов 
заповядайте. 

Валери Ангелов: Аз имам едно запитване към втората точка на докладната. 
Искам да попитам не толкова за самото плащане което е, а като цяло малка ли е 
безработицата в Дебелт, че се налага чистачка която да извършва почистването на 
музея да тръгва от Средец. По някакъв начин вместо да се стимулират хората от 
местното население от Дебелт, не мисля че се налага чак толкова, че от Средец да се 
хваща чистачка, която да почиства музея, ако освен в Дебелт да няма достатъчно 
квалифицирани хора, които могат да почистят един прах предполагам. Това ми е 
въпроса. 

Динко Цъцаров: На този въпрос може да отговори директора на музея най вероятно.  
Инж. Иван Жабов: Директора на музея трябва да отговори на този въпрос, тъй 

като той е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и може да става дума  за 
лице, което е назначено тук и да съвместява двете работи, да не става дума за лице, 
което е новоназначено, така че единствен отговор който може да го даде това е 
директора на музея. 

Валери Ангелов: Благодаря. 
Инж. Иван Жабов: На следващата сесия ще имате отговор. 
Други въпроси не се отправиха. Встъпи се в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5  
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 114 
   30 март 2016 година 

 
1. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 

месторабота, в размер на 50 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по маршрут гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец на Цветелина 
Петкова Динева –  екскурзовод в ОИМ гр. Средец, считано от 21.03.2016 г. 

2. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота, в размер на 50 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по маршрут гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец на Гина Кралева 
Стоянова –  чистач  в ОИМ гр. Средец, считано от   01.03.2016 г. 
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3. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 

месторабота, в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз  по маршрут гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец на Милена Петрова 
Дочева –  старши учител в  ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, считано от 07.03.2016 г. 

4. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота, в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз  по маршрут гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас на Цветан Гошев 
Атанасов –  специалист в Дирекция „УТС и БКС”, считано от 01.03.2016 г. 

5. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота, в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз  по маршрут гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас на Марин Димов 
Димов  –  Директор Трансграничен културен център за деца  гр. Средец, считано от   
28.03.2016 г. 

6. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота, в размер на 50 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз  по маршрут гр.Средец – с.Бистрец – гр.Средец на Рада Стоянова 
Иванова –  технически сътрудник с.Бистрец, считано от  11.01.2016 г. 
 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към следващата ДАНАДЕСЕТА ТОЧКА – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване на Църквите на територията на община Средец за безвъзмездна 
финансова помощ по Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство на селата, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год. 
(ПРСР). 

Докладва Маргарита Стойчева – гл. експерт „УЕПП”, дирекция „Икономическо 
развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Мнения не се изразиха и се встъпи 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 
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1. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, вертикална 

планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който  Църква  „Св. 
Всех Святих“ - гр. Средец кандидатства по Подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 год.,  отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община 
Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската 
територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: 
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Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност -  
Развитие на общата и специализирана туристическа и културната 
инфраструктура, проекти - Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и 
културно значение. 
 2. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, вертикална 
планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който  Църква  „Св. Св. 
Константин и Елена“  - с. Богданово, кандидатства по Подмярка 7.6. „Проучвания 
и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното 
и природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община 
Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската 
територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: 
Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност - Развитие на 
общата и специализирана туристическа и културната инфраструктура, проекти -  
Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и културно значение. 
 3. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, вертикална 
планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който  Църква  „Св. 
Възнесение  Господне“ - с. Варовник, кандидатства по Подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община 
Средец за периода 2014-2020 г.  ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската 
територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: 
Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност - Развитие на 
общата и специализирана туристическа и културната инфраструктура, проекти -  
Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и културно значение. 
 4. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, вертикална 
планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който Църква  „Св. 
Богородица“ - с. Голямо Буково, кандидатства по Подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община 
Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската 
територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: 
Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност - Развитие на 
общата и специализирана туристическа и културната инфраструктура, проекти -   
Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и културно значение. 
 5. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, вертикална 
планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който  Църква „Св. 
Живоприемен източник“ - с. Голямо Буково кандидатства по Подмярка 7.6. 
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и 
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обновяване на селата в селските райони”, от Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за 
развитие на община Средец за периода 2014-2020 г.  ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие 
на общинската територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, 
МЯРКА 3: Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност - 
Развитие на общата и специализирана туристическа и културната 
инфраструктура, проекти -  Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и 
културно значение. 
 6. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, вертикална 
планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който на Църква „Св. 
Димитър“ - с. Светлина, кандидатства по Подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община 
Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската 
територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: 
Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност -  Развитие на 
общата и специализирана туристическа и културната инфраструктура, проекти -  
Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и културно значение. 
 7. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, вертикална 
планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който Църква „Св. 
Богородица“ - с. Дюлево, кандидатства по Подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община 
Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската 
територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: 
Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност - Развитие на 
общата и специализирана туристическа и културната инфраструктура, проекти -  
Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и културно значение. 
 8. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, вертикална 
планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който Църква „Св. 
Илия“ - с. Горно Ябълково, кандидатства по Подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община 
Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската 
територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: 
Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност -  Развитие на 
общата и специализирана туристическа и културната инфраструктура, проекти - 
Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и културно значение. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

231.
 9. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, 
вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който 
Църква  „Св. Петка“ - с. Момина Църква, кандидатства по Подмярка 7.6. 
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 
на община Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на 
общинската територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, 
МЯРКА 3: Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност -  
Развитие на общата и специализирана туристическа и културната 
инфраструктура, проекти -  Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и 
културно значение. 
 10. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, 
вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който на 
Църква „Св. Богородица“ - с. Проход, кандидатства по Подмярка 7.6. „Проучвания 
и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното 
и природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община 
Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската 
територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: 
Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност - Развитие на 
общата и специализирана туристическа и културната инфраструктура, проекти -  
Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и културно значение. 
 11. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, 
вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който на 
Църква „Св. Богородица“ - с. Бистрец, кандидатства по Подмярка 7.6. 
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 
на община Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на 
общинската територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, 
МЯРКА 3: Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност -  
Развитие на общата и специализирана туристическа и културната 
инфраструктура, проекти -  Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и 
културно значение. 
 12. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, 
вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който 
Църква „Св. Георги“ - с. Белила, кандидатства по Подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община 
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Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската 
територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: 
Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност - Развитие на 
общата и специализирана туристическа и културната инфраструктура, проекти -  
Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и културно значение. 
 13. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, 
вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който 
Църква  „Св. Димитър“ - с. Факия, кандидатства по Подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община 
Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската 
територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: 
Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност -  Развитие на 
общата и специализирана туристическа и културната инфраструктура, проекти - 
Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и културно значение. 
 14. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, 
вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който 
Църква  „Св. Троица“ - с. Кубадин, кандидатства по Подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община 
Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската 
територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: 
Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност - Развитие на 
общата и специализирана туристическа и културната инфраструктура, проекти -  
Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и културно значение. 
 15. Дейностите по проекта за ремонт, реконструкция, реставрация, 
вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства, с който 
Църква  „Св. Архангел Михаил“ - с. Драка, кандидатства по Подмярка 7.6. 
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на селата“, “Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 
на община Средец за периода 2014-2020 г. ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на 
общинската територия и нейното адекватно  инфраструктурно осигуряване, 
МЯРКА 3: Развитие на туристическата и културна инфраструктура,  Дейност - 
Развитие на общата и специализирана туристическа и културната 
инфраструктура, проекти -  Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и 
културно значение. 
 
 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

233.
Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

от дневния ред – Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински 
съвет – Средец относно: Определяне на представители в общото събрание на 
Асоциация общински гори /АОГ/. 
 Докладва вносителя. 
 Динко Цъцаров: Имате думата за предложения колеги. Г-н Мирослав Пенев. 
 Мирослав Пенев: Предлагам Динко Цъцаров. 
 Динко Цъцаров: Други предложения. 
 Валери Ангелов: инж. Румен Чанков. 
 Динко Цъцаров: Други предложения колеги.  
 Живко Гърков: Аз имам въпрос. Препоръката на асоциацията е представителя да 
бъде председателя на общинския съвет, а за заместник-представител да бъде 
директора на съответното общинско предприятие, но не е казано, че трябва да се 
съобразим с тези препоръки. 

Динко Цъцаров: Да, така е затова правим предложенията. 
Живко Гърков: Но по принцип това е добра идея да има специалист, подкрепям 

предложението на г-н Ангелов за инж. Чанков тъй като той е специалист в тази 
област. И да припомня само нещо колеги, в момента тече конкурс за директор на 
Общинско предприятие „Общински гори”, имам предвид друго, че ако случайно бъде 
избран друг директор просто да запишем заместник-представител – директора на 
ОП”Общински гори” без име, за да бъде бъдещия директор заместник-представител в 
асоциацията, техническа подробност. 
 Динко Цъцаров: Други предложения колеги. … Ако няма други предложения 
подлагам на гласуване двете кандидатури за пълномощен представител на в Общото 
събрание на АОГ, отзад-напред ги гласуваме. Който е съгласен г-н Румен Чанков да 
бъде пълномощен представител на в Общото събрание на АОГ, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа. 
 Динко Цъцаров: Който е съгласен г-н Динко Цъцаров да бъде пълномощен 

представител в Общото събрание на АОГ, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 гласа. 
Динко Цъцаров: С предложението на г-н Гърков, като заместник-пълномощен 

представител да бъде записано директора на Общинско предприятие „Общински 
гори” гр. Средец т.е. вместо име да запишем длъжността. Който е съгласен с това 
предложение на г-н Гърков, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с приетите предложения. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – 
няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет прие 
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фонд на Република България и член на „Асоциация общински гори” определя: 

 Динко Цъцаров – председател на Общински съвет – за пълномощен 
представител  в Общото събрание на АОГ; 

 Директора на Общинско предприятие „Общински гори” гр. Средец 
– за заместник-пълномощен представител в Общото събрание на 
АОГ. 

 
 
 От залата излезе Стоянка Иванова. 

Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме с ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от 
дневния ред – Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на 
постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 
подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни  финансови помощи. 

Докладва Тодорка Георгиева – член на постоянната комисия. 
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 117 
   30 март 2016 година 

 
     Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на: 

 Я. В. И., живуща в гр. Средец – сумата от 300лева; 
 Г. М. Д., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 А. Х. М., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 К. Г. Г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева. 

 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към последната ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от 
дневния ред на днешното заседание – Питания. В деловодството на общински съвет 
са постъпили две питания. Първото е от Румен Хърсев Чанков – общински съветник. 

Председателят на съвета прочете питанията. 
Приложен е текста на питанията. 
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Динко Цъцаров: Г-н Чанков, разбрах, че ви е отговорено на въпроса. 

Държите ли в момента да чуете отново. 
Инж. Румен Чанков: Само не съм разбрал какво е количеството на добитата 

дървесина от частни ниви. 
Юлия Иванова: През 2015г.добитата дървесина е 3400 плътни кубически метра, 

а за 2016г. – 290 плътни кубически метра. 
Инж. Румен Чанков: Уважаеми г-н кмете, г-н председател, колеги, дами и 

господа, не случайно зададох това питане, тъй като знаете, че се получиха едни 
нарушения от различни лица, които отсичат дърва от частни ниви и беше навлязано в 
общинския горски фонд. Във връзка с това искам да дам едно предложение да бъде 
взето следното решение от общинския съвет. Предложението ми са следното: отдел 
„Земеделие и гори” към общинска администрация да направи анализ на допуснатите 
до момента нарушения в общинския горски фонд и свързаните нарушения с 
отсичането на дървесина от частни ниви. И след като са направи този анализ да бъдат 
изготвени конкретни правила при разрешаването на отсичане на дървесина в частни 
ниви, като в тези правила бъдат залегнали права и задължения на служителите, които 
се занимават с това нещо от общината, а също така и на хората на които се разрешава 
ползването. Само за информация искам да кажа, вие чухте цифрите 3400 плътни 
кубически метра за 2015г. и 290 плътни кубически метра за тази година, така се 
получават нещата, че дървата които се ползват от частни ниви, те не се ползват по 
реда на закона за горите, а когато се ползва дървесина по закона за горите, лесовъда 
който разрешава това нещо, след като издаде позволителното за сеч, носи отговорност 
за сечището и когато привърши сечта, той прави пълна проверка по границите на това 
сечище и съответно освидетелства това дали е направено по законовия ред. 
Дървесината която се раздава от частни ниви, тя е по реда на закона за опазване на 
селскостопанското имущество, там нещата са малко по други. И въпреки това да не се 
получават нарушения, трябва лицата които се занимават с това нещо от общината, в 
края всъщност на мероприятието след като се отсекат тези дървета, много стриктно да 
проверяват границите на имотите, дали са се отклонили дървосекачите към някаква 
друга собственост и съответно едва след това да бъде разрешено извозването на тази 
дървесина, за да не се получава добиването на дървесина от частни ниви обаче за 
сметка на общинския горски фонд и на друга собственост. За това съм задал този 
въпрос и затова ви предлагам на общинската администрация да изработите по-
конкретни правила за това раздаване, в които правила да бъдат вменени както 
правилата така и задълженията на съответните служители, а също така да предвиди да 
помисли за някакви санкции, за да спре това, така да го кажа, отсичане на дървесина в 
общинския горски фонд от частни ниви за сметка на общинския горски фонд. 

Инж. Иван Жабов: Мога ли да отговоря веднага. Благодаря за предложението г-
н Чанков, но ние вече сме ги изготвили тези правила, като оттук-нататък процедурата 
ще бъде същата, само че пакета от документи, който подават в общината ще бъде 
изпратен на РДГ, за да изпратят техните специалисти и да издадат протокол има ли 
съответната нива характеристика на гора и ако има характеристика на гора те с 
протокол да откажат нейното почистване. Ако няма характеристика на гора, тогава 
вече ние можем да издадем съответното разрешение за почистване, така, че вече 
мерките са предприети. И още нещо да кажа, тези актове които са направени са само в 
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общинските гори, има терени които са почистени и са граничещи с държавни 
гори, там актове няма. Оставям на вас да си …  

Инж. Румен Чанков: Имат. 
Инж. Иван Жабов: Колко имат, защо никъде не излезе в пресата като имат, 

никъде, скриха се, покриха се. Оставям на вас вие да разберете и да помислите сами 
това поръчка ли е или директора на РДГ-Бургас изпълнява някакъв вид поръчка, това 
е нямам какво да кажа. 

Инж. Румен Чанков: И още нещо, за да не губим време от място, давам също 
така предложение да се уведомяват директора на Общинско предприятие „Общински 
гори” и също така и кмета на селата на съответното землище в което се извършва 
ползване на частни ниви, за да може по-своевременно ако има такова нарушение и те 
да си контролират площта, а така също да е в течение и кмета на съответното село. 
Предложенията ми са следните: 1. Да се направи анализ на причините довели до 
нарушенията в горския фонд на община Средец при добива на дървесина от частни 
ниви. 

2. Преди издаването на превозни билети на дървесина добита от частни ниви да 
се проверява спазването на границите на имотите. 

3. Дърветата за сеч да се маркират и в основата от служител на дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” към община 
Средец, която услуга да се заплаща от собствениците на частни ниви, или от лицата 
сключили договор за ползването им. 

4. За всяко издадено позволително за сеч в частни ниви да се уведомява 
Общинско предприятие „Общински гори” и съответния кмет в чието землище е имота. 

Динко Цъцаров: На голяма част от въпросите ви беше отговорено, на останалата 
част ще получите писмен отговор. Г-н Германов. 

Янко Германов: Аз имам едно питане, което не е само мое, а е питане и на 
граждани от град Средец. Преди три-четири години бяха направени в града легнали 
полицаи, които са доста неграмотно направени, въпреки обещанията на строителния 
инженер, че това са по български държавен стандарт, много хора си изпочупиха 
колите. Каква е възможността общината да ги ремонтира и да ги направи както 
направи други, които са много по-качествени и улесняват предвижването на пътните 
транспортни средства.  

Инж. Иван Жабов: Ще изчакаме да се стопли времето и когато започнем 
ремонтните дейности в града тогава. Искаме конкретно кои, къде. 

Янко Германов: Минете с колата с 40км/ч  по улиците и където ви удари колата. 
Инж. Иван Жабов: Много силно карате г-н Германов. 
Янко Германов: Имаме право да караме с 40км/ч в града, това е наше право по 

закон, след като караме с 40км/ч, трябва да не си ударим колата. Значи така трябва да 
са направени тези пътни полицаи, че да сме с правото да си караме, ако има намаление 
от 20км/ч, ние ще намаляме, просто това ми беше мисълта. 

Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към другото питане от групата съветници 
на НФСБ и СЕК. 

Председателят на съвета прочете питанията. 
Приложен е текста на питанията. 
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Адв. Ирина Камбурова: Аз ще отговоря на въпросите, тъй като г-жа Петя  

Шиварова отсъства днес по обективни причини. По ред на въпросите, по отношение 
въвеждане в експлоатация на обектите и кога следваше да приключи това, съгласно 
предвижданията на проекта, проектните дейности трябваше да приключат на първи 
ноември миналата година. Обектите са доведени в експлоатация с удостоверение за 
въвеждане в експлоатация №31 от 29.10.2015г. и окончателно проектните дейности са 
приключили в срок на 01.11. с оглед на което всички средства по проекта вече са 
верифицирани и проекта окончателно е приключил и е одобрен. Така, че мисля че 
отговорите на следващите въпроси се обезсмислят, финансови корекции няма, 
общината не търпи финансови загуби, обектът е приключил и са въведени в 
експлоатация всички обекти. По отношение на това кога ще започне реалното 
експлоатиране и функциониране на тази красива музейно база, значи в момента се 
работи по експозициите, за да могат да бъдат подредени залите и реално от началото 
на летния сезон да започне експлоатацията на обекта. Това са предвижданията на 
проекта и съответно общината и всички ангажирани по проекта се стремят да се 
предържат към програмата заложена в този проект.  

Живко Гърков: Уважаеми колеги и колежки, г-н И. Б. К. на 93г. ветеран от 
отечествената война, фронтовак, един от малкото останали възрастни хора в града ни. 
Пуснал е молба до „Социални дейности” в град Средец, за осигуряването му на 
социален асистент, повтарям човека е на 93г. става след три месеца с операция за 
счупен крак. Съпругата му М. С. К. на 90г. тя пък е напълно неподвижна, има 
медицинска експертиза, всички документи са представени пред съответните органи. 
След като минава срока се оказва, че г-н И. Б. К. въобще не е включен в списъка за 
социални асистенти, а г-жа М. С. К. – съпругата му е в резерва. Искам да запитам, 
какви са критериите по които се определят тези социални асистенти и защо те не са 
включени в съответния списък. Не искам веднага отговор разбира се, тъй като нямах 
време. Писмено ще го внеса в деловодството на ОбС за отговор на следващата сесия. 
Второто ми питане, пак както каза г-н Германов в следствие на питане на граждани, 
става дума за кръстовището на ул.”Братя Миладинови” там където се намира 
управлението на „Пътно управление” – седем катастрофи дотука, три доста по-
сериозни. Въпросът ми е към **** обществена комисия по безопасност на 
движението, има ли някакъв начин след консултация съответно с РПУ и с КАТ за 
обезопасяване на това кръстовище, защото там наистина нещата не са добре. Може би 
някакви огледала, които има по проходите, просто да се направи консултация и да се 
вземат необходимите мерки, тъй като това така или иначе трябва да мине през 
общинската комисия по безопасност на движението. И третото питане – получихме за 
сведение отчет за дейността на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство 
и чистота” гр. Средец за 2015г. Разбрах, че директора на самото предприятие не е 
длъжно да се отчита пред ОбС, а само единствено пред кмета на община Средец. 
Имам доста въпроси по самия отчет, но се оказа че нямаме право да даваме мнения 
или въпроси, тъй като не се отчита пред нас, а пред кмета на общината. Съгласно 
доколкото разбирам, правилник за организацията, устройството и дейността на ОП 
„ОБЧ” гр. Средец прието с Решение 582 от 27.11.2013г., такова решение би трябвало 
да е прието от ОбС тогавашния, така мисля. Е, колеги извинявайте, но не може 
предприятието което има най-голям бюджет и оперира с най-много средства и 
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изключително важно за развитието и поддържането на нормалния живот на 
гражданите от община Средец да не бъде контролирано от общинския съвет. За това 
сега го казвам като питане, а ви казвам, че ще внесем докладна записка в ОбС този 
правилник да бъде променен и както е навсякъде дейността на това общинско 
предприятие да се отчита пред общинския съвет. Благодаря ви. 

Инж. Иван Жабов: Само да отговоря на втория въпрос, мерките са предприети, 
срещите с Пътна полиция – Средец са направени, ще изготвим два легнали полицая по 
улица „Братя Миладинови”, единият ще бъде някъде около входа на пътното, а 
другият ще бъде след моста по посока Гранична полиция. 

Други въпроси не постъпиха. 
 
 
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров  

закри Шестото заседание на Общински съвет на община Средец. 
 
 
 
 
04.04.2016г. 
 гр. Средец  
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