ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС

п.к. 8300 гр. Средец, обл. Бургас, Председател тел. 05551 / 77-32; 69-94 вътр. 240; факс – 05551/ 77-13

Изх. № 96-00-09
07 септември 2018 год.

П Р О Т О К О Л
№ 36

На 31 август 2018 година /петък/ 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 Тридесет и шесто
заседание на Общински съвет на община Средец.
На заседанието присъстваха: кмета на община Средец инж. Иван Жабов;
зам.-кмета на община Средец – Николина Дамбулова; кметове и кметски
наместници на населени места в общината; директори на дирекции и
представители при общинска администрация; гости.
На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника:
1. Динко Янев Цъцаров
2. Тодорка Славова Георгиева
3. Яна Иванова Биюкова
4. Гошо Иванов Атанасов
5. Мирослав Господинов Пенев
6. Мартин Тодоров Джермов
7. Антоанета Станкова Колеолова
8. Живко Минков Гърков
9. Валери Димитров Ангелов
10. Таня Ненова Тодорова
Председател:
Секретар:

2.
11. Светла Иванова Джермова
12. Янко Калудов Германов
13. Румен Хърсев Чанков
14. Петьо Георгиев Колеолов
15. Ивелина Христова Димитрова
Отсъстваха Николай Иванов Танчев и Петър Марков Джермов.
За заседанието закъсня Мартин Джермов.
Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми дами и господа общински
съветници, г-н кмете, дами и господа от администрацията, уважаеми гости, при
кворум от четиринадесет общински съветника, откривам Тридесет и шестото
редовно заседание на Общински съвет – Средец. Преди да продължим
понататъшната ни работа предстои да изберем секретар на заседанието. Моето
предложение е г-жа Биюкова да стане секретар на днешното заседание. Има ли
други предложения. …Ако няма, който е съгласен г-жа Биюкова да бъде
секретар на заседанието, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
предложението се прие и г-жа Яна Биюкова зае своето място.
На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен
ред предложен в поканите до всички с постъпилите допълнителни материали:
докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището
на с. Драчево; докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на
постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално
подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи.
Динко Цъцаров: Колеги пред вас е проекта за дневен ред, който беше
разгледан и на заседанията на постоянните комисии състоящ се от шестнадесет
точки. Имате ли предложения за изменение или допълнение на така
предложения проект за дневен ред. … Ако няма, който е съгласен с така
предложения проект за дневен ред, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали
се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
приема се.
Тридесет и шестото заседание на Общински съвет – Средец протече при
следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински
съвет – Средец, относно: Определяне на условията и реда за
провеждане на нов конкурс за избор на управител на „Медицински
център І” ЕООД
гр. Средец и възлагане на управлението на
дружеството;
Председател:
Секретар:

3.
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поз. имот с
идентификатор 59015.30.6, местност „Фондовите ниви” по
кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на с. Пънчево;
3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на
съсобственика на дела на община Средец в имот с идентификатор
24712.15.86 по кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на
с. Дюлево;
5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на
собствеността на 3 /три/ броя
язовири, публична общинска
собственост, на Държавата;
6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Анализ на касовия отчет на Бюджета към 30.06.2018 г.,
отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на
Бюджета и СЕС, ДЕС и ДМП;
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на
Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Поемане на пътни разходи по направление гр.Бургас –
гр.Средец – гр.Бургас;
9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Увеличение на Субсидията на «Модел яхт клуб» Средец за
2018 година;
10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Предоставяне на финансови средства на състезателя Живко
Димитров Гюров за участието му на Световното първенство по
кикбокс в гр. Лидо ди Йезоло – Италия от 15.09.2018г. до 23.09.2018г.
11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по
реда на чл.33 от Закона за собствеността;
12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Предложение за утвърждаване на средищни и защитени
детски градини и училища на територията на Община Средец за
учебната 2018/2019г.;
13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Структурата на детските градини, училищата и звената
Председател:
Секретар:

4.
от центровете за подкрепа за личностно развитие през учебната
2018/2019г.;
14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост,
находящи се в землището на с. Драчево;
15. Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на
постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и
социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни
финансови помощи;
16. Питания.
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 36 на
Общински съвет – Средец./
Динко Цъцаров: Започваме с ТОЧКА ПЪРВА от днешната ни работа –
Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов
конкурс за избор на управител на „Медицински център І” ЕООД гр. Средец и
възлагане на управлението на дружеството.
Докладва вносителя.
Динко Цъцаров: Коментирахме го също така и на комисиите, имате
думата за предложение за хора, които да влязат в тази комисия по избора. Г-жа
Тодорка Георгиева.
Тодорка Георгиева: Предлагам в комисията да бъде д-р Танчев и Румен
Чанков.
Динко Цъцаров: Предложението в докладната беше да има представител на
общинската администрация, говорихме, имахте някакви други виждания по
въпроса, ако желаете може той да бъде заменен с трети общински съветник,
имате право да предложите. Г-н Атанасов.
Гошо Атанасов: Моето предложение е да бъдат повече хора в комисията,
да не са пет, а да са седем.
Динко Цъцаров: Според чл.5, ал.3 от наредбата, комисията за организиране
и провеждане на конкурса следва да е в състав от пет души. Заповядайте колеги
за предложения.
Мирослав Пенев: Това предложение го направих в комисиите и предлагам
г-жа Антоанета Колеолова да бъде член на комисията по избора.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за предложение за председател на
комисията. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Д-р Николай Танчев.
Динко Цъцаров: Има ли други предложения. … Ако нямате, подлагам на

Председател:
Секретар:

5.
гласуване тримата представители на общинския съвет да бъдат д-р Танчев, г-н
Румен Чанков и г-жа Антоанета Колеолова. Председател на комисията д-р Николай
Танчев, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
В залата влезе Мартин Джермов.
Динко Цъцаров: Комисията се определя в този състав, като останалите
членове са представител на РЗИ и юрист. В т.ІІІ утвърждаване проект на
договор за възлагане на управлението на „МЦ І”ЕООД, имаше предложение на
постоянните комисии по чл.14, ал.1 относно възнаграждението и то придоби
следната редакция: „Чл. 14. (1) Основното месечно възнаграждение на
УПРАВИТЕЛЯ се определя в размер равен на минималния осигурителен праг за
заеманата длъжност към момента, плюс 50% от заработката като специалист в
кабинета, в който работи.”. Това беше предложението на „Здравната” комисия.
Колеги, давам ви думата за изказване по докладната. …. Ако нямате, който е
съгласен с така направените предложения, моля да гласува „за”, „против”,
„въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 621
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 16, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3
от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 14,
ал. 3 от Наредбата за условията и реда, при които Община Средец упражнява
правата си на собственик върху общинската част от капитала на
търговските дружества,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Обявява конкурс за възлагане на управлението на “МЦ І – Средец”
ЕООД гр. Средец при следните етапи:
1. Проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще
бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания.
2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и
дейността на лечебното заведение за три годишен период, като лечебното
заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на
персонала в срока, определен при обявяване на конкурса.
До третия етап от конкурса – събеседване, се допускат кандидати,
получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър /4,50/.
Председател:
Секретар:

6.
3. Събеседване с кандидатите, изразяващо се в защита на програмата за
развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период по т.2
и познаване на здравното законодателство.
II. Изисквания към кандидатите:
1. Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър”
по медицина.
2. Да имат най-малко пет години професионален стаж като лекар;
кандидатите,
притежаващи
образователно-квалификационна
степен
“магистър” по медицина, да имат придобита основна специалност.
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления
от общ характер, освен ако са реабилитирани.
ІІІ. Необходими документи, място и срок на подаване.
1. Заявление;
2. Автобиография;
3. Диплом за завършено висше медицинско образование – копие;
4. Диплом за придобита основна специалност – копие;
5. Копие от трудова книжка;
6. Свидетелство за съдимост в срок на валидност;
7. Писмена разработка на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за тригодишен период.
Информация и данни, необходими за подготовката на писмената
разработка, относно структура, бюджет, численост и щатно разписание се
получават в счетоводството на съответното лечебно заведение.
Документите се подават в деловодството на Община Средец в срок до
30-дни от публикуването на обявата за конкурса след влизането в сила на
настоящото решение.
ІV. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:
Председател: д-р Николай Танчев
- Представител на ОбС;
Членове:
Румен Чанков
- Представител на ОбС;
Антоанета Колеолова - Представител на ОбС;
- Представител на РЗИ;
- Юрист
V. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на “МЦ І
– Средец” ЕООД гр. Средец.
VІ. Конкурсът ще се проведе в първия присъствен ден след крайния
срок за получаване на заявленията за участие. Точният час за провеждане
на конкурса ще бъде определен в обявата. При промяна в датата, часа и
мястото за провеждане на конкурса, кандидатите следва да бъдат
своевременно уведомени.
VІІ. Дава съгласие да бъде удължен срока на договора за управление с др Мария Желязкова Иванова до избора на нов управител на лечебното
заведение и вписването му в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията.
Председател:
Секретар:

7.
VІІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по
провеждането на конкурса.

Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна записка от
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за
изработване на ПУП-ПРЗ за поз. имот с идентификатор 59015.30.6,
местност „Фондовите ниви” по кадастрална карта и кадастрален
регистър /КККР/ на с. Пънчево.
Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на
територията, строителство, екология и БКС” 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 № 622
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Допуска изработването на ПУП – ПРЗ за поз. имот с идентификатор
59015.30.6 в местността „Фондовите ниви” по кадастрална карта и
кадастрален регистър /КККР/ на с. Пънчево с площ 14.00 /четиринадесет/ дка с
начин на трайно ползване – нива, шеста категория с цел изграждане на: „База
за обучение на селскостопански специалисти, стаи за почивка, сондаж, локална
ПСОВ, трафопост и паркинг”.
2. Одобрява заданието за изработването на ПУП – ПРЗ за поз. имот с
идентификатор 59015.30.6 в местността „Фондовите ниви” по кадастрална
карта и кадастрален регистър /КККР/ на с. Пънчево с площ 14.00
/четиринадесет/ дка с начин на трайно ползване – нива, шеста категория с цел
изграждане на: „База за обучение на селскостопански специалисти, стаи за
почивка, сондаж, локална ПСОВ, трафопост и паркинг”.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 15
Председател:
Секретар:

8.
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ТРЕТА – Докладна записка от
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на
поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището
на гр. Средец.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо
развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска
администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-жа Тодорова.
Таня Тодорова: Предлагам началната тръжна цена да стане 830,00 лева.
Динко Цъцаров: Има ли други предложения колеги. … Ако нямате
гласуваме предложението на г-жа Тодорова – продажбата да се извърши с
начална тръжна цена от 830,00лева, който е съгласен моля да гласува „за”,
„против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
предложението се прие.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка с направената промяна. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против”
– няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет прие

Председател:
Секретар:

9.

Р Е Ш Е Н И Е № 623
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост,
чл.38, ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за
поземлен имот с идентификатор 17974.100.10 в размер на 538,00 лева.
2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 17974.100.10 по КККР на
гр. Средец с площ 827 кв.м., с нтп – друг вид земеделска земя, трета категория
в м.”Кръста” с номер по предходен план №100010, при съседи: 17974.100.12,
17974.26.518, 17974.26.187, 17974.100.538, с начална тръжна цена 830,00 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 – 15
Гласували: “за” – 15
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

10.
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА по дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на
община Средец в имот с идентификатор 24712.15.86 по кадастрална карта
и кадастрален регистър /КККР/ на с. Дюлево.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо
развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска
администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-жа Тодорова.
Таня Тодорова: Предлагам цената да стане 1000,00 лева.
Динко Цъцаров: Има ли други предложения колеги. … Ако нямате
гласуваме предложението на г-жа Таня Тодорова – продажната цена да стане
1000,00лева, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас,
предложението се прие.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка с направената промяна. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против”
– няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 624
31 август 2018 година

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската
собственост, чл.44, ал.1, т.3, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява цената на правото на собственост на 1125/2250 кв.м.
идеални части от имот с идентификатор 24712.15.86 по КККР с. Дюлево, с
номер по предходен план №015086, с начин на трайно ползване – друг вид
земеделска земя, пета категория в м. ”Около село”, определена от независим
оценител на имоти, в размер на 471,00 лв.
2. Продава на Г. Ж. Ж. собствените си 1125/2250 дка идеални части от
имот с идентификатор 24712.15.86 по КККР с. Дюлево, с номер по предходен
план №015086, при съседи: 24712.15.9901, 24712.15.87, 24712.61.350,
24712.15.85, на цена 1000,00 лева.
3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за
продажба на дела на Общината със съсобственика Г. Ж. Ж. на имот с
идентификатор 24712.15.86 по КККР с. Дюлево с номер по предходен план
№015086.
Председател:
Секретар:

11.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова въздържал се
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
за
4. Динко Янев Цъцаров
за
5. Живко Минков Гърков
за
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
13. Светла Иванова Джермова
за
14. Таня Ненова Тодорова
за
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
за
Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка от
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за
безвъзмездно прехвърляне на собствеността на 3 /три/ броя язовири,
публична общинска собственост, на Държавата.
Докладва Маргарита Стойчева – директор 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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали
се” – няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 625
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
Председател:
Секретар:

12.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Дава съгласие да бъде предоставена безвъзмездно собствеността на
Държавата по отношение на следните язовири:
1. Язовир, съставляващ поземлен имот № 086009, ЕКАТТЕ70322 с
площ 27,911 дка, находящ се в местността „Джендема” в землището на с.
Суходол, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти, №086008,
№075007, №077014, №086010, имотът аатуван с Акт за публична общинска
собственост №224/18.09.1998 год.
2. Язовир, съставляващ поземлен имот № 000376, ЕКАТТЕ 31379, с
площ 11,949 дка, находящ се в местността „Манда гьол” в землището на с.
Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №000349,
№000378, №000377, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост
№ 247/16.03.1999 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот
№ 000378, ЕКАТТЕ 31379, с площ 2,677 дка, находящо се в землището на с.
Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти
№000349, №000377, №000376 и №000014, имотът актуван с Акт за общинска
собственост № 238/16.04.2014 год.
3. Язовир, съставляващ поземлен имот № 000158, ЕКАТТЕ 31379, с
площ 59,317 дка, находящ се в местността „Минчева чешма” в землището на
с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№ 000157,
000159, 000110, 000160, 0000169, 000170, 000185, 000190, 000168, 000914,
000165, 000167, 000166, 000165, 000164, 000154, 000155, 000189, имотът
актуван с Акт за публична общинска собственост № 134/16.10.2013 год., ведно
с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000160, ЕКАТТЕ 31379, с
площ 9,720 дка, находящо се в землището на с. Зорница, Община Средец,
Област Бургас, при граници на имота: имоти 000110, 000161, 045017, 045005,
000172, 000174, 000185, 000170, 000169 и 000158, имотът актуван с Акт за
общинска собственост № 239/23.04.2014 год.
II. Упълномощава Кмета на община Средец, да предприеме всички
правни и фактически действия по изпълнение на взетото решение, както да
внесе в Министерството на икономиката, мотивирано предложение за
промяна на собствеността и предоставяне на Държавата на язовирите,
изброени в т.I. от това решение.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 15
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов

за
за
за
Председател:
Секретар:

13.
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка от
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия
отчет на Бюджета към 30.06.2018 г., отчет и актуализиран план по пълна
бюджетна класификация на Бюджета и СЕС, ДЕС и ДМП.
Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни
дейности и човешки ресурси” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване по докладната. Г-н
Гошо Атанасов.
Гошо Атанасов: Аз имам един такъв въпрос, съгласно т.7. Първо, вие
може ли да ми отговорите на всичките тези цифри които са заложени там
конкретно, тъй като хората които ползват средствата, отново виждам
неуважението от тях да се появят и да кажат за къде отиват тези пари. Защо е
въпроса ми, той е за това, защото в „Медицински център” /МЦ/ излизат едни
разминавания на цифри и то доста големи. Председателят на общинския съвет
г-н Цъцаров е изискал една справка от „МЦ”, която е на 27.08., дадена за
последното седем месечие. В нея гласи, че изразходваната за седем месеца от
„МЦ” сума е 28956лв. В така направения отчет са дали някаква работна заплата
за шест месеца, която е 3980лв., разликата мисля, че може да я направите
самички. Следващото разминаване, в това което е поискал г-н Цъцаров,
сегашния изпълняващ длъжността управител на „МЦ” е дал една справка в
която пише, че в МЦ са назначени девет души. В същата справка главния
счетоводител дава, че има назначени девет души, като след това изброени
поименно аз ги смятам дванадесет, последно колко пари са, защо се разминават
тези цени.
Анета Колеолова: Тази информация не е от общината…

Председател:
Секретар:

14.
Гошо Атанасов: Исках да попитам, защото справката е дадена след отчета
който вие сте предложили. Вие предлагате за шест месечния отчет – 35х.лв.
фонд работна заплата.
Анета Колеолова: Момент, нещо не са така нещата. Т.7 касае отчета на
предоставената субсидия, която до момента на „МЦ” е 3959лв., те са направили
отчет как са изхарчили тази субсидия, това е МЦ, не е МБАЛ и от там насетне
нямаме отчет за дейността на дружеството, за което става въпрос за ФРЗ и т.н.
Точно това е, но само частта на субсидията, а не на цялото дружество за
периода. Значи те когато имат приходи от здравната каса, така че отчета който е
представен не е за цялостната дейност. Те са отчетени вече, вие сте гласували
100х.лв. разходи за субсидия и съответно механизма по който сме им
предоставили го променихме. Към всяко плащане и искане за субсидия,
предоставя просрочени задължения, изпълнение по какъв начин се е изхарчила
субсидията и в момента с натрупване отчитат помесечно за какво са вложили
тези общински средства как са ги употребили, дали за заплата, дали за издръжка,
така че в случая...
Гошо Атанасов: Пише отчет за предоставяне на субсидия на МЦ, в нея
пише разходи МБАЛ – ток, вода и т.н., това е може би за МБАЛ…
Анета Колеолова: Не, на МЦ към МБАЛ те им плащат.
Гошо Атанасов: И в същите всички изброени, накрая пише работна
заплата 35980лв.
Анета Колеолова: Да, така е, вероятно са плащали стари заплати, имаха
стари задължения за разплащане, това е частта.
Гошо Атанасов: Съгласен съм. А тука пише в тази справка, която са дали
на г-н Цъцаров, че сумата е 28996лв., аз за това питам къде е разликата.
Анета Колеолова: Разликата вероятно в справката, която са предоставили
на г-н Цъцаров става въпрос за разходи за седем месеца, а тази справка
представлява разходи за работни заплати за различни месеци в годината, може
би пресрочени задължения от предходни години, това е касово изпълнение, а не
начислена основа.
Гошо Атанасов: За първото шестмесечие за 2018 година.
Анета Колеолова: Да, така е правилно, защото разходите както и нашия
касов отчет заплатите включват декемврийските заплати за миналата година. в
случая МЦ е имал не разплатени разходи за една година назад да речем и този
фонд който посочват, това представляват стари разходи. Трябва да се поиска
разшифровка точно за кои месеци представлява този отчет. Това е за отчитане на
субсидията, само за нашата субсидия, а вероятно голяма част от тези пари, които
са посочени в справката не са разплатени, предполагам, че има забавяне на
плащанията, ****, те са само начислени, но не са изплатени, допускам, но в
крайна сметка управителя може да каже, до колкото можах дадох информация.
Гошо Атанасов: Ние тъй като не разбираме от счетоводство, но виждаме
цифри, които се разминават и се шокирам. И тъй като всички други дават
отчети, а няма кой да обясни, вие казвате вероятно е така, но може би хората
Председател:
Секретар:

15.
които отчитат, за пореден път ги няма, затова, че май няма смисъл да питаме
като няма кой да отговаря. Благодаря Ви все пак.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания по докладната. … Ако
няма изказвания, подлагам точките на гласуване. Точка 1. Приема касовия отчет
на бюджета към 30.06.2018г. и утвърждава актуализиран годишен план на
приходите и разходите по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение
1. Който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас.
Динко Цъцаров: Приема се. Точка 2. Приема отчета за финансовия дълг
към 30.06.2018г. – Приложение 2. Който е съгласен моля да гласува „за”,
„против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 глас.
Динко Цъцаров: Приема се. Точка 3. Приема отчета за състоянието на
просрочените вземания и задължения към 30.06.2018г. – Приложение 3 и 3а.
Който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас.
Динко Цъцаров: Приема се. Точка 4. Приема отчета и актуализирания план
на Инвестиционната програма, съгласно поименен списък – Приложение 4 и 4а.
Който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 глас.
Динко Цъцаров: Приема се. Точка 5. Приема актуализирания план и отчета
на СЕС към НФ и РА, ДЕС и ДМП към 30.06.2018г. – Приложение 5. Който е
съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 глас.
Динко Цъцаров: Приема се. Точка 6. Утвърждава разхода за посрещане на
гости на Кмета в размер на 2235 лв. и 209 лв. на Председателя на ОС, сумата за
командировки на Кмета – 200лв. в страната и 95 лв. в чужбина и сумата за
командировки на Председателя на ОбС- 217 лв. Който е съгласен моля да
гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Динко Цъцаров: Приема се. Точка 7. Утвърждава отчета за получените и
изразходени субсидии на Читалища, Спортен клуб по борба, Футболен клуб,
Волейболен клуб, Клуб по корабомоделизъм, „Медицински център І“ и „БКС„ за
първото шестмесечие на 2018г. Който е съгласен моля да гласува „за”,
„против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 гласа
Динко Цъцаров: Приема се. Точка 8. Приема отчета за изпълнението на
показателите по чл.130 от ЗПФ – приложение 6. Който е съгласен моля да
гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 глас.
Динко Цъцаров: Приема се. Точка 9. Приема информацията по чл.137 от
ЗПФ на МБАЛ Средец, съгласно приложението. Който е съгласен моля да
гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Председател:
Секретар:

16.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Динко Цъцаров: Приема се. Точка 10. Дава съгласие за отпускане на
временен безлихвен заем с лимит до 110 000 лв. за финансиране на дейностите
по проект № BG05М90ОР001-2.010-0478-С01 от 26.06.2018г. “Красива община”
изпълняван от Сдружение с нестопанска цел “Диалог“, съгласно Приложение –
Докладна записка от СНЦ. Възстановяването на заема е обвързано с
постъпленията от верифицирането на разходите по проекта, но не по-късно от
01.02.2020г. Който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 глас.
Председателят Динко Цъцаров подложи на поименно гласуване
докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали
се” – 5 гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 626
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.137, 122, 124 от Закона за
публичните финанси и чл.37, 38 и 46 от Наредбата за съставяне на
бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Средец,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема касовия отчет на бюджета към 30.06.2018г. и утвърждава
актуализиран годишен план на приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация, съгласно Приложение 1.
2. Приема отчета за финансовия дълг към 30.06.2018г. – Приложение 2.
3. Приема отчета за състоянието на просрочените вземания и
задължения към 30.06.2018г. – Приложение 3 и 3а.
4. Приема отчета и актуализирания план на Инвестиционната
програма, съгласно поименен списък – Приложение 4 и 4а.
5. Приема актуализирания план и отчета на СЕС към НФ и РА, ДЕС и
ДМП към 30.06.2018г. – Приложение 5.
6. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета в размер на
2235 лв. и 209 лв. на Председателя на ОС, сумата за командировки на Кмета –
200лв. в страната и 95 лв. в чужбина и сумата за командировки на
Председателя на ОбС- 217 лв.
7. Утвърждава отчета за получените и изразходени субсидии на
Читалища, Спортен клуб по борба, Футболен клуб, Волейболен клуб, Клуб по
корабомоделизъм, „Медицински център І“ и „БКС„ за първото шестмесечие на
2018г.
Председател:
Секретар:

17.
8. Приема отчета за изпълнението на показателите по чл.130 от ЗПФ
– приложение 6.
9. Приема информацията по чл.137 от ЗПФ на МБАЛ Средец, съгласно
приложението.
10. Дава съгласие за отпускане на временен безлихвен заем с лимит до
110 000 лв. за финансиране на дейностите по проект № BG05М90ОР001-2.0100478-С01 от 26.06.2018г. “Красива община” изпълняван от Сдружение с
нестопанска цел “Диалог“, съгласно Приложение – Докладна записка от СНЦ.
Възстановяването на заема е обвързано с постъпленията от верифицирането
на разходите по проекта, но не по-късно от 01.02.2020г.

Председател:
Секретар:

18.

Председател:
Секретар:

19.

Председател:
Секретар:

20.

Председател:
Секретар:

21.

Председател:
Секретар:

22.

Председател:
Секретар:

23.

Председател:
Секретар:

24.

Председател:
Секретар:

25.

Председател:
Секретар:

26.

Председател:
Секретар:

27.

Председател:
Секретар:

28.

Председател:
Секретар:

29.

Председател:
Секретар:

30.

Председател:
Секретар:

31.

Председател:
Секретар:

32.

Председател:
Секретар:

33.

Председател:
Секретар:

34.

Председател:
Секретар:

35.

Председател:
Секретар:

36.

Председател:
Секретар:

37.

Председател:
Секретар:

38.

Председател:
Секретар:

39.

Председател:
Секретар:

40.

Председател:
Секретар:

41.

Председател:
Секретар:

42.

Председател:
Секретар:

43.

Председател:
Секретар:

44.

Председател:
Секретар:

45.

Председател:
Секретар:

46.

Председател:
Секретар:

47.

Председател:
Секретар:

48.

Председател:
Секретар:

49.

Председател:
Секретар:

50.

Председател:
Секретар:

51.

Председател:
Секретар:

52.

Председател:
Секретар:

53.

Председател:
Секретар:

54.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 10
“против” – няма
“въздържали се” – 5
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
за
4. Динко Янев Цъцаров
за
5. Живко Минков Гърков
въздържал се
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
въздържал се
13. Светла Иванова Джермова
въздържал се
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 ТОЧКА СЕДМА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на
труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”.
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в 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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали
се” – няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 627
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Председател:
Секретар:

55.
1. Дава съгласие Кмета на Община Средец да подпише Запис на заповед
на поемателя – Министерство на труда и социалната политика, Управляващ
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в размер
на 56 857,25 лв. (Петдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и седем лева,
двадесет и пет стотинки).
2. Упълномощава Кмета на Община Средец да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство
на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” – Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти” със срок за предявяване за плащане – до
пет месеца след приключване на проекта и в размер на 56 857,25 лв. (Петдесет
и шест хиляди осемстотин петдесет и седем лева, двадесет и пет стотинки)
за обезпечаване на 100 % от авансово плащане по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.010-0496-С01 от 01.08.2018
год. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за
безвъзмездна финансова помощ” BG05М9ОР001-2.010 за проект “Майсторски
клас: Създаване на „зелено“ социално предприятие в Община Средец”, сключен
между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и Министерство на труда и социалната политика,
Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
– Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 15
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

56.
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за

От залата излязоха Антоанета Колеолова и Мирослав Пенев.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА в дневния ред – Докладна записка от
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Поемане на пътни
разходи по направление гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас.
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси,
счетоводни дейности и човешки ресурси” 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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали
се” – 2 гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 628
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до
месторабота, в размер на 85% от стойността на билата на междуградския
автобусен превоз по маршрут гр.Бургас–гр.Средец–гр.Бургас на Светла
Иванова Джермова – завеждащ ФСМП – Средец, считано от 01.09.2018г.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 11
“против” – няма
“въздържали се” – 2
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов

за
за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

57.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Румен Хърсев Чанков
Светла Иванова Джермова
Таня Ненова Тодорова
Тодорка Славова Георгиева
Яна Иванова Биюкова
Янко Калудов Германов

за
въздържал се
за
за
за
въздържал се

В залата влезе Антоанета Колеолова.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка от
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Увеличение на
Субсидията на «Модел яхт клуб» Средец за 2018 година.
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали
се” – няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 629
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Увеличава Субсидията на „Модел Яхт клуб” гр. Средец с 2500 лв.
2. Увеличава § 45-00 „Субсидии и текущи трансфери” в Дейност
„Спортни бази за спорт за всички” с 2 500 лв.
3. Намалява §10-30 „Текущ ремонт” в Дейност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с
2500 лв.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров

за
за
за
за
Председател:
Секретар:

58.
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

В залата влезе Мирослав Пенев.
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Предоставяне на финансови средства на състезателя Живко Димитров
Гюров за участието му на Световното първенство по кикбокс в гр. Лидо ди
Йезоло – Италия от 15.09.2018г. до 23.09.2018г.
Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование,
здравеопазване, социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" при
общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване по докладната. Г-жа
Георгиева.
Тодорка Георгиева: Комисията по „Спорта” прави предложение тази сума
да бъде 2500лв. като пожелавам на Живко Гюров да завоюва успехи и успешно
представяне.
Динко Цъцаров: Други предложения колеги. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Аз имам въпрос. От коя сметка ще дойдат тези пари.
Защото в предната докладна става по параграфи и увеличаваме субсидия на
„Яхт-клуба” и съвсем нормално и законно е цитирано от кой параграф ще бъдат
отнети тези пари. В случаят когато им дадем еднократна помощ за определена
дейност не говоря конкретно, питам по принцип от къде всъщност ще бъде
намалено, за да се балансира бюджета.
Сергей Стоилов: Понеже на комисиите имаше дискусия, аз направих едно
проучване да видя какви са цените. Това градче се намира до Венеция…
Живко Гърков: Г-н Стоилов, прощавайте че ви прекъсвам, но въпроса не
касае въобще това нещо. Въпросът касае от къде ще се вземат парите, не говоря
конкретно за човека, а по принцип когато се дават средства съвсем нормално и
законно, реално от къде се вземат тези пари и какво се намалява.
Председател:
Секретар:

59.
Анета Колеолова: След преглед на касовото изпълнение на отчета към
настоящия момент ще установим къде има икономия. Най-вече се насочва
вниманието където има предвидени средства за общинска администрация и
понеже всички кредити както знаете са доста **** направени в малки размери,
най-вероятно тези средства, ако има такива.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. …Ако нямате гласуваме
първо предложението на г-жа Георгиева от комисията по „Спорт и младежки
дейности” – тази предложена сума от 5х.лв. да стане 2500лв.. Който е съгласен
моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 глас,
приема се.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка с направеното изменение. Гласуваха: “за” – 13 гласа;
“против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 630
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Дава съгласие еднократно да бъдат предоставени финансови средства
в размер на 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на състезателя Живко
Димитров Гюров за участието му на Световното първенство по кикбокс в
гр.Лидо ди Йезоло-Италия от 15.09.2018г. до 23.09.2018г.
2. Финансовите средства да бъдат предоставени на законен
представител на непълнолетния състезател Живко Димитров Гюров.
3. Законен представител на непълнолетния състезател Живко Димитров
Гюров да предостави отчет за изразходването на предоставените средства
след провеждането на състезанието.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – 2
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
въздържал се
4. Динко Янев Цъцаров
за
5. Живко Минков Гърков
за
Председател:
Секретар:

60.
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
13. Светла Иванова Джермова
за
14. Таня Ненова Тодорова
за
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
въздържал се
17. Янко Калудов Германов
за
От залата излезе Таня Тодорова.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от
закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за
собствеността.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали
се” – няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 631
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.199, ал.2 от ЗУТ и чл.33 от Закона за
собствеността,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Отказва да закупи 219кв.м. ид.част, попадаща в УПИ VІІ кв.29 отреден
за озеленяване, представляваща част от неурегулиран поземлен имот с пл.
№501.249 в квартал 29, за който имот по влязъл в сила, но неприложен в срок
дворищно регулационен план е отреден УПИ ХІІ кв.29 по плана на гр. Средец с
площ от 363кв.м., ведно с построената в имота двуетажна полумасивна
жилищна сграда със застроена площ от 78кв.м., при граници на имота:
им.501.245, дере, 501.250, улица, 501.248 и дава съгласие имота да бъде
продаден от собствениците Г.Н.Р., Д.С. З., М.С.З., Н.С.З., Н.П.З., Р.П.В., Т.С.С.
и Т.Н.П. на трето лице.
Председател:
Секретар:

61.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

В залата влезе Таня Тодорова.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА в дневния ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Предложение за утвърждаване на средищни и защитени детски градини и
училища на територията на Община Средец за учебната 2018/2019г..
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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали
се” – няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 632
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 на ПМС №128 от
29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на
Председател:
Секретар:

62.
средищните детски градини и училища и чл.5, ал.1 от ПМС №121/23.06.2017г.
за определяне критерии за определяне на защитените детски градини и
защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително
финансиране,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Дава съгласие Община Средец да внесе предложение в Министерство на
образованието и науката за включване в списъка на средищните детски
градини и училища:
- ДГ “Снежанка“ гр. Средец
- ДГ с. Загорци;
- СУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Средец
- ОУ "Св.Св. Кирил и Методий " с. Загорци
- ОУ "Никола Й.Вапцаров" с. Факия
и в списъка на защитените училища
- ОУ "Никола Й.Вапцаров" с. Факия
съгласно мотивите, изложени в настоящата докладна.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА в дневния ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Структурата на детските градини, училищата и звената от центровете
за подкрепа за личностно развитие през учебната 2018/2019г..
Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование,
здравеопазване, социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" при
общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Г-н Стоилов, в докладната се казва детска градина с.Дебелт
с филиал с. Факия, какво наложи градината в село Факия да бъде филиал,
защото не ми звучи много логично при положение, че Загорци и Орлинци са поблизо до Дебелт. Какво е наложило това нещо.
Сергей Стоилов: Г-н Гърков, тази структура е заварено положение, нашия
общински съвет не е вземал такова решение, това е работа преди дванадесет
години.
Живко Гърков: Всяко предложение се основава на някаква логика и на
някакви аргументи и аз просто искам да чуя аргументи, не е заяждане. Просто
ми стана интересно защо по такъв начин се е получило, защото финансова ли е
обосновката, разстоянията ли са причината, каква е причината точно по този
начин да бъде структурирана.
Сергей Стоилов: Най вероятно по-малко са децата и заради това са в едно
заведение.
Председател:
Секретар:

63.
Инж. Иван Жабов: Финансови са причините тъй като ако останат
самостоятелна детска градина няма да могат да се издържат. Прикрепени са към
с. Дебелт тъй като там се разпределят бюджетите и издържането на с. Факия е
възможно, градината се явява средищна тъй като обслужва селата Сливово, и
Момина църква. Няма достатъчно деца с които да се издържа самостоятелно.
Други разисквания не се направиха 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 № 633
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.44, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 3 и чл. 100, ал. 1 от
Закона за предучилищното и училищното образование,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Утвърждава структурата и вида на учебните заведения в община
Средец за учебната 2018/2019г. както следва:
Детски градини
1. Детска градина „Снежанка“ гр. Средец– 7 групи /6+1яслена/ - 164 деца
2. Детска градина „Бърборино“ гр. Средец- 9 групи /7+2 ясли/ - 260 деца
3. Детска градина „Дъга“ с.Дебелт с филиал с.Факия - 4 групи - 105 деца
4. Детска градина с.Загорци - 1 група - 24 деца
5. Детска градина с.Орлинци - 1 група - 22 деца
Всичко брой групи - 22 и брой деца – 575
Основни училища
1. Основно училище „Антон Страшимиров“ с. Дебелт
7 паралелки - 149 ученика
Маломерни 2 паралелки - I-ви и VII - ми клас
Полуинтернатни групи 2 бр. с 50 ученика
2. Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Загорци
7 паралелки - 114 ученика
4 маломерни паралелки - I-ви, III-ти, IV-ти и V-ти клас
Полуинтернатни групи - 4 бр. със 104 ученика
3. Основно училище „Никола Й.Вапцаров“ с.Факия
4 паралелки с 48 ученика, 3 слети и 1 маломерна - VI-ти клас
Полуинтернатни групи – 2 с 48 ученика
Председател:
Секретар:

64.
Ученици в общежитие – 1 група - 25 ученика
Средни училища
1. Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Средец
39 паралелки - 828 ученика
Маломерни – 2 паралелки - XI-ти и XII-ти клас
Полуинтернатни групи - 8 със 163 ученика
Професионални гимназии
1. ПГМССЕ „Никола Й.Вапцаров“ гр. Средец
Специалност:
Механизация на селското стопанство
Дневна форма на обучение
7 паралелки, 165 ученика
Самостоятелна форма - 13 ученика
Промишлена електроника
Дневна форма на обучение
3 паралелки с 59 ученика, една от паралелките маломерна
Самостоятелна форма - 3 ученика
Ученици в общежитие – 1 група – 29 ученика
Центрове за подкрепа за личностно развитие
Общински детски комплекс:
38 групи - 420 деца
Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в
землището на с. Драчево.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо
развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска
администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-жа Колеолова.
Антоанета Колеолова: Има едно предложение от колегите – поради това,
че им се вижда много ниска продажната цена на имотите, самата докладна да
бъде отложена за следващата сесия и да бъде възложена нова оценка.
Янко Германов: Нека да я разискваме малко. Имаме въпроси.
Таня Тодорова: Дневния ред е гласуван.
Живко Гърков: Имаме въпроси по сегашната докладна.
Динко Цъцаров: Въпроси и дебати ще има. След тях гласуваме
предложението на г-жа Колеолова, така е и по правилник. Г-н Германов.
Янко Германов: Искам да попитам какво предполага продажбата на тази
земя, тъй като разбрах че наемната цена за година е 40х.лв. за двадесет години са
Председател:
Секретар:

65.
800х.лв., ако на сегашните цени я продадем ще я продадем за 72х.лв., значи ще я
продадем за по-малко вместо да я дадем под наем за двадесет години, това е
само върха на айсберга. Ако средно на един декар е имало примерно 70-80 ореха
сега има 20 ореха, другите са изгнили, паднали и т.н. означава, че минимум
20куб. орехов материал ще се изкара. Значи ореховата дървесина е от 200 до 500
лв. на кубик или ако 20куб. умножим по 200лв. най-минималната цена на
ореховата дървесина са 4х.лв. на декар ще извади от сеченето на тази дървесина,
вие правете сметката. Ако изкара кореновата система на орех, която е много
ценна, изкара минимум по десет парчета от корен на тези 20 дървета, минимум
десет парченца по един метър най-ниската цена е двеста евро на една такава
заготовка. Ако ги сметна излизат от порядъка на едни 4хил.евро минимум.
Второ, тази цена на 1800дка, която има и гора, защо я продаваме гората, второ,
тя е комасирана земя, на 1800дка комасирана цена не знам, тука има
специалисти ще кажат, но по-малко от 1500лв. сигурно няма да бъде. Значи вие
си направете добре сметката, защо ние да вземем да не я продадем тази земя,
защото ние ще загубим толкова или най малкото, защо ние не си я обработим, да
я изсечем и я направим, и пак да я продадем като искате толкова много да я
продадете, ако се сметне ще спечелим десеторно.
Маргарита Стойчева: Ако искате можем да дадем думата на
представителите от фирмата, които имат желание да купят имотите. Това което
имаме по горско-стопанския план като информация и като *** описания във
всички отдели и подотдели за орехите, значи тук са представители на Общинско
горско предприятие, те също могат да вземат отношение е записано, че орехите
са повредени и е необходимо да се извърши сто процента санитарна сеч.
Янко Германов: Ние представителите знаем какво ще кажат, те искат да я
закупят. Ние продаваме, ние да изясним защо ги продаваме. Аз не говоря, че
орехите не са увредени, аз съм далеч от това. Като бяха увредени, защото тогава
преди четири години ги наеха една фирма, защото *****. Аз мисля, че ни се
подиграват на нашата община. И това нещо ако се продаде на тези цени, това е
подигравка на нашата община и ако някой има съвест да гласува.
Гошо Атанасов: Искам да попитам, част от тези имоти отдадени ли са под
наем.
Маргарита Стойчева: Всички тези имоти са отдадени под аренда.
Гошо Атанасов: Когато ни убеждаваха, че там ще се развива някаква
дейност по някакви европейски програми за засаждане на повече орехи и т.н., за
същите земи ли става въпрос.
Маргарита Стойчева: Да, вторите два договора са за двата имота,
основния договор е от 2012г..
Таня Тодорова: Общината не даде на нито един общински съветник трите
договора, които са сключени за тези години. Някой виждал ли е договор.
Гошо Атанасов: Смятано ли е при тези договори, че ние сме страна и
какви са неустойките.
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Маргарита Стойчева: В договора не са заложени подобен вид, значи
неустойки се плащат когато не се изплаща арендната вноска, не се използват
имотите по предназначение, другите основания за прекратяване на договора са
по взаимно съгласие…
Гошо Атанасов: Ако са взети, извинявай, субсидии за тези земи и после
Европейския съюз иска да си върне парите, а ние продадем земите, а те са
дадени под наем, там има ли връщане на пари.
Маргарита Стойчева: От страна на общината – не. Ако арендатора е
получавал субсидии, субсидията е на самия арендатор, той търпи санкции.
Динко Цъцаров: Г-н Чанков.
Румен Чанков: Въпрос имам към администрацията. На комисиите го
коментирахме, сега дали ще има продажба или не, това общинския съвет ще
реши. Тъй като там ни беше казано какъв е реда за прекратяване на такъв
договор, и доколкото аз разбрах, че реда е когато ползувателя се откаже,
уведомява, дава предизвестие на общината в някакъв срок от шест месеца.
Маргарита Стойчева: Не, няма предизвестие, по взаимно съгласие в
писмена форма.
Румен Чанков: Има ли някакво предизвестие да кажем от два месеца, след
два месеца ще се откажа, аз за това време ще трябва да си плащам. Значи днес
решавам, тупва на масата…
Маргарита Стойчева: Не, ако арендодателя реши, ако има такова
заявление и арендодателят реши, приема го заявлението.
Динко Цъцаров: Г-н Гърков.
Живко Гърков: Пак изпаднахме в дебрите на законовото основание за това
което обсъждаме. Както каза г-жа Тодорова, ние не сме виждали договорите
особено първия който е сключен от предния общински съвет от 2012г. *** за
колко години е гратисния период.
Маргарита Стойчева: Четири години. Ами ако държите да го видите…
Живко Гърков: Сигурни ли сте. Искам да го видя, това е първо. Второ, т.е.
2016г. гратисния период е изтекъл, 2017г. е направена една вноска, на каква
сума.
Маргарита Стойчева: Колкото е по договора.
Живко Гърков: Отговорете ми колко е по договора, ако обичате. Значи
бъдете така добри, миналата сесия, извинявайте за отклонението, чух един
отговор на въпроса на г-жа Георгиева доста сериозен, отворете сайта на
общината и вижте какви договори са сключени, прощавайте, но това е
несериозно отношение от общинската администрация . Защото общинските
съветници са избрани от гражданите на тази община, за да защитават техните
интереси и да им доставят необходимата информация, която те иска да знаят и е
обществено достъпна. Така, че когато задавам въпроса, моля ви се, не ми
отговаряйте за пореден път „отворете сайта и си намерете това което искате”,
защото аз ще го отворя, колегите ще го отворят, но останалата част от нашето
общество едва ли ще успее да го отвори, това е първо. Говорим за 1800дка, на
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средна цена доколкото успях да ги изчисля на декар 387лв., може да съм
сгрешил някъде, и общата сума е 755656лв., нали така. Да, това исках да разбера,
повече въпроси нямам.
Динко Цъцаров: Колеги, ние представителите на фирмата ги чухме по
време на комисиите, но все пак тука има присъстващи хора, които е редно да се
запознаят с техните намерения. Ще ги поканя, ако имате и някакви въпроси
лично да ги отправите.
Румен Генчев: Добър ден на всички. Уважаеми г-н кмет, уважаеми
председател на общински съвет, уважаеми общински съветници и граждани на
Средец, казвам се Румен Генчев и съм управляващ директор на групата фирми,
която от около месец е факт. Фирма „Агролес” е част от нашата група фирми,
която инвестира основно в изграждане на трайни насаждения и преработка. Така
след като чух изказванията на част от общинските съветници, с голяма част от
тях не съм съгласен по простата причина, че се говорят едни цифри, които не
отговарят обективно на истината. Първо, да отговоря на господина, направи
една бърза сметка на брой дървета и добитата дървесина евентуално, но явно не
е запознат с фактическото състояние на градината. Цитираха се предните
собственици за които аз не мога да отговоря какви действия са правили, факт е
привели са градината, правили са опити да я възвърнат в плододаване къде
успешни, къде неуспешни, извършвани са всички необходими действия
културни резитби, подравняващи резитби, опити за презасаждане, но към
момента тези неща не дават съответния ефект върху самата градина, голяма част
от градината вече е погубена, уважаеми господине. Плътността на дърветата при
ореха в схемата, когато е създадена градината между 1977г.-1982г. е десет
дървета на декар, ако почетете малко схемата е десет на десет, факт е че в
определени парцели тази схема е малко по-гъста и при схема на засаждане на
десет дървета на декар, в момента има на места не повече от пет, на места има
изцяло губене на дървета върху не малка площ. Госпожата от общинската
служба е тука, ще ви предоставя фотоснимка от която ясно се вижда плътността
на гората така да я наречем или овощните дървета. Договора, който цитирахте
също. Факт е че аз съм помолил, ние сме помолили двама от най водещите
професори в България за обективна оценка на трайното насаждение преди да
пристъпим към желанието да я закупим. Едната ни оценка от проф. Гандев
директор на Овощарския институт в Пловдив, специалност ****, който заяви, че
тези дървета са с отдавна отминал икономически ефект, не говорим за
продължителността на дърветата. На комисията вие казахте, знаете ли колко е
продължителността на живота на едно дърво, аз го знам, тука говорим за
правене на бизнес и икономически ефект от гледането и инвестирането на
средства върху тази градина. Другият професор, който сме поканили и направи
обективна оценка дори със снимков материал приложен към становището е
проф. Бобев, водещ патолог в Аграрния университет в Пловдив, който описа
ясно и подробно дори със снимков материал колко голям процент от дърветата
са заболели от гъбично заболяване и колко от тях са похабени дори като
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стволове и не могат да бъдат, и тази резитба която е извършени от предходните
собственици на фирмата и наематели е крайно неефективна. Поканете си и вие
професори извън нас, за да се убедите. Посетете градината на място, за да
видите, че в годините са полагани грижи за нея, но не може да бъде
възстановена, не може да бъде върната. Нашето желания също беше да я гледаме
под тази форма, но не е икономически оправдано. Вие започнахте с рязането, с
приходите, а наясно ли сте колко струва и искате да ни я отдадете после, аз съм
съгласен, ако я превърнете в земеделска земя и ни я отдадете или дадете да я
закупим, наясно ли сте колко е себестойността на превръщането от трайно
насаждение в орна земя. Извадил съм справка за средната годишна рента за
с.Драчево за белите петна, наясно ли сте колко е рентата в с. Драчево. За 2017г.
за стопанската 2016/2017г. е била 8лв., а за стопанската 2017/2018г. е 18лв., така
ли е госпожо и това са данни които аз не мога да си ги измисля или да ги
изкривя, това е в официалните договори които се сключват. На колко лева ще
сключи общината договор.
Янко Германов: Това е наша работа, нашата сметка не е търсете.
Румен Генчев: Но и вие не правете нашата, в смисъл средната стойност на
превръщането на едно трайно насаждение в обработваема земя е 200лв. на
декар. Вие бихте ли инвестирали, тъй като от 1800дка, 1030дка са пригодна
площ за засяване и призасаждане с други овошки, вие бихте ли инвестирали с
над 200х.лв. общински пари. Ами тука насаждате едно мнение, че едва ли не ще
ви излезе безплатно или бързо ще стане, нека да ги говорим нещата с цифри.
Янко Германов: Те цифрите говорят, какво ще ми говорите.
Румен Генчев: Колко дървета цитирахте от декар, ама не, и аз да ги говоря
вие трябва да ме чуете, вие като разсъждавате така какъв е смисъла.
Живко Гърков: Г-н Цъцаров, прощавайте, бихте ли направили забележка
на г-н Генчев да не прекалява с назидателния тон, защото ние все пак сме
общински съветници, а не малоумници от детска градина.
Румен Генчев: Следващото нещо, идеята която имаме да инвестираме като
средства и работа само в Драчево е над два милиона включваща и земеделската
техника, която си е наша. Инвестицията върху самия проект е над 750х.лв. в
овошки, обработки и засаждане върху парцела. Необходимите ни работница за
тази ни дейност са десет човека постоянно, целогодишно, които поне шест ще
бъдат механизатори, мога да ви покажа разбивка на техниката, която сме
предвидили, защото тази градина не може да се отглежда без необходимата
адекватна земеделска техника. Плюс минимум шест до осем месеца заетост на
още двадесет човека. Също така сме инвестирали в община Средец, сме
закупили бившия пиперен завод **** да създадем преработвателно предприятие
с което се надяваме да успеем да инвестираме над 4мил.лв., да разширим
тунелите за сушене и в което ще назначим поне още шестдесет човека, за да си
гарантираме всичката продукция, която произвеждаме, че ще можем да я
преработваме и да я реализираме на пазара. Имаме идея, освен засаждането на
парцелите в Драчево, да изградим система за капково напояване, която също не
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е малка инвестиция от порядъка на 350х.лв. Така, че мисля, че нашите
намерения са много сериозни и отговорни към тази земя и към това село на тази
община като цяло. Не сме дали стотици хиляди левове дотука, за да мислим че
нещо ще си тръгнем или както казвате ще направим и ние ще сме поредните,
които искаме нещо да направим. Според вас бихме ли инвестирали 750х.лв. в
земя и просто да я оставим. Имаме желание. Така, че мисля, че инвестиционния
ни интерес и намерение е много сериозен към община Средец. Очаквам да
направим някакъв обективен диалог, а не да говорим цифри, които до голяма
степен не отговарят на обективната истина. Има доклади от Горско стопанство
за брой дървета на хектар, за пригодността им, за съществуването им,
възможността за поддържане.
Мирослав Пенев: Вие тези доклади виждали ли сте ги.
Румен Генчев: Да, виждал съм ги.
Мирослав Пенев: А аз не съм ги виждал, как искате да взема решение
някакво, да ви задам въпрос на вас. Защото имало доклади, хубаво имало, къде
са, аз не съм ги виждал, нито моите колеги. Кой ги е виждал тези доклади.
Някой колега да ги е виждал.
Румен Генчев: Доклада е написан през 2011г. на база на тогавашното
състояние на градината.
От залата излезе Мирослав Пенев.
Гошо Атанасов: Хубаво, че сте решили фирмата да инвестирате, ние
приветстваме фирмите който искат да инвестират в нашата община, тъй като
няма друг начин да привлечем освен да са земеделски производители или фирми
занимаващи се със земеделие, за което за нас е желание на общинския съвет да
приветстваме такива хора като вас. Но така с вашето изказване освен, че се влезе
в полемика и остър диалог бих казал, като казвате един корен и едно дърво и вие
какво сте привлекли, аз не чух какво ще инвестирате, какви дръвчета и тези
дръвчета колко плод дават и колко от този плод ще отиде в сушилнята, която сте
купили, такава връзка, такъв мост не можах да направя. Това е първия въпрос.
Вторият въпрос е, всички фирми досега, тъй като община Средец е една от
бедните общини, не може да си позволи бих казал, това е мое мнение, даването
на 2х.дка от собствената си земя да я продаде. А всички дори и европейски
програми работят с фирми, които искат да инвестират в порядъка на 20-30
години и общините им са отдали този картбланш да отдава имотите си под наем.
Каква е вашата мотивация, за да не вземете имотите под наем, а да искате да ги
закупите, това е въпроса ми.
Янко Германов: Вашата сметка не я правя, аз правя сметката на общината,
разбрахте ли ме добре. Вие какво ще направите, ако направите евала. Аз правя
сметката на общината и дори да съм сгрешил на 100%, на 200% съм сгрешил,
пак не излиза тази цена на сметката за ваше сведение и ще ви кажа, ако мислите
че нещо измислям, защото има специалисти от горското и други специалисти и
т.н. Аз правя сметка на общината, какво ще изгубим ние, а вие какво ще
направите си е ваша работа и ако направите евала.
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Динко Цъцаров: На г-н Атанасов отговор имате ли.
Румен Генчев: Да, значи инвестицията, която искаме да направим е в
трайни насаждения само, че владеене, тъй като това е наш приоритет към
черупковите които отглеждаме. Имаме създаден вече посадъчен материал, който
е в разсадниците вече втора година и предстои засаждане. Една от идеите ни е да
искаме да се случат тези неща толкова бързо, тъй като наближава ноември
месец, който е най-добрия агротехнологичен срок за засаждане на тези трайни
насаждения, **** разсад е готов и можем да пристъпим веднага към всички
действия, за да го засадим, за да си спестим срока на така да кажем нулевия
период върху една земя. Тъй като предполагам, че ви е ясно, че от създаването,
от засаждането на едно трайно насаждение до третата година разходите са само
за отглеждане без никакви приходи, ако изключим само субсидиите които в
момента са преките плащания от Държавен фонд земеделие, които са крайно
недостатъчни за отглеждане. Между третата и пета година се реализира някакъв
добив в рамките от тридесет до петдесет процента от потенциала на тази
градина и между 5-10г. градината влиза в сто процента плододаване. Сумата
която искаме да инвестираме конкретно в насаждения и обработки е 750х.лв.,
която включва 33х.бр. бадеми при схема за засаждане агротехническа пет на
шест по тридесет и три бадема в декар, в тридесет и три хиляди и деветдесет
бадема ще бъде инвестирано плюс обработката допълнително, над милион и
двеста хиляди ни струва само земеделската техника, която ни е необходима за
обработка…
Гошо Атанасов: Вие казахте, че я имате, доколкото чувам какво говорите.
Румен Генчев: Имаме частично, но със създаването на всяка нова градина
трябва да добавяме. Инвестирали сме в тежка техника, която да може да
превърнем от сегашното състояние имота в състояние готов за засаждане тъй
като това е една от най-големите пера в една инвестиция, предполагам че сте
съгласни. Изваждането на дънерите, револването е близо 30% от себестойността,
така че със системата за капковото напояване, техниката и трайните насаждения
което ние нищо не можем да вземем от тези неща ***. Инвестицията е около
750х.лв. в дръвчета и около 350х.лв. в какпоково които остават на терена и аз
питам кой бил дал един милион, ако земята не е негова. Това ни е водещото
желание.
Гошо Атанасов: Въпросът ми явно не сте разбрали. Вие казвате кой би
инвестирал толкова пари. Условията и възможността на общината са такива,
какво ви спъва да не го направите. И другия въпрос, който ми възникна от това
което казахте, тъй като цитирахте професори от Пловдив, имате ли доклад който
да показва тази бадемова гора каква е възвръщаемостта и за колко години ще се
възвърне вашата инвестиция.
Румен Генчев: Това са си фирмени неща да ви разказвам колко и как сме
си направили разчети на бъдещото стопанство. Имаме, мислите ли, че ще
инвестираме толкова много пари без да сме направили задълбочен анализ за
колко години биха ни се възвърнали.
Председател:
Секретар:

71.
Живко Гърков: Употребявате словосъчетанието „мислите ли” на всяка
втора минута, започвам да мисля, че съм малоумен извинявайте.
Румен Генчев: Имаме такъв доклад, направили сме разчет на инвестицията
във времето.
Гошо Атанасов: Имате такъв доклад, значи вие знаете кога ще ви се
възвърнат парите които ще инвестирате. Предполагам, че този разчет ви показва,
че тридесет годишния срок за отдаване под наем е също добър, така
предполагам или убедете общинския съвет, че за двадесет години с клауза да се
продължат и могат да станат тридесет. За инвестицията на една фирма, община
Средец е достатъчно отворена към инвеститорите да продължи договора от
двадесет години, не за първи път го знаем. Бих ви казал, че това би ви устроило
като фирма, двадесет годишен наем на земите.
Румен Генчев: Фирмената ни политика е да изграждаме такъв тип
насаждания. От инвеститора имам уверението, че ако нещата не се случат ще си
изтегли инвестициите от община Средец. Казах ви пиперената сме купили…
Гошо Атанасов: Бихте ли ми обяснили моста между пиперената и кога ще
се случи, за колко години.
Румен Генчев: В пиперената е предвидено да се изградят още два тунела за
сушене на сливите като инвестираме в други овошки освен бадемите плюс
машини за първична преработка и чукане на бадеми. До третата година завода
трябва да е готов, за да може да поема вече количествата.
Гошо Атанасов: Бадемите ще започват да дават след петата година, значи
моста ще бъде между бадемите и пиперена след пет години, така ли да го
разбирам.
Румен Генчев: Не, инвестицията ще се изпълнява в …
Гошо Атанасов: Моста между двете неща, свързването ще стане след пет
години, защото тогава ще има продукция…
Румен Генчев: Ние имаме и други градини, които плододават и ще
преработваме тях.
Гошо Атанасов: Разбирам господине, питам за тази градина, какво имате
мен не ме интересува.
Румен Генчев: За тази градина е така след петата година всичката
продукция от градината в Драчево ще бъде преработвана от пиперения завод в
Средец.
Гошо Атанасов: Това ме интересуваше като години.
Динко Цъцаров: Колеги, други въпроси има ли към инвеститора. Г-н
Гърков.
Живко Гърков: Г-н Генчев, кощунство ли ще е да запитам какви са
субсидиите от фонд земеделие на декар за трайни насаждения с цифри.
Румен Генчев: Не е кощунство, ще ви обясня детайлно тъй като съм бивш
служител на фонд „Земеделие”, работил съм дванадесет години там и към
момента ще ви обясня какво би се получавало за градината в Драчево, защото
там ви интересува конкретно. 1042дка от градината са заявени за субсидия по
Председател:
Секретар:

72.
която имаме т.нар. основното плащане, което е в размер на около 18лв. годишно
със зелените плащания тъй като е зелен компонент трайни насаждения е около
32лв. Имаме за първите триста декара добавка от петнадесет лева за размера на
стопанството плюс 66дка от цялата градина все още е под биологичен
сертификат и получават по 108лв., останалите до 1042лв. биологичната
сертификация е изтекла, ДФЗ от две години не поема нови ангажименти за
биологично производство и това са общо взето всички субсидии, които се
вземат, а и не облагодетелствения район, значи сумарно това са около 42лв. на
декар, говоря общо. Просто програмата на „Агролес” вече е изтекла, която са
ползвали за биологично земеделие, не са поемали ангажименти и ние не можем
да се възползваме по никакъв начин от тях.
Динко Цъцаров: Г-н Гърков.
Живко Гърков: Искам думата като председател на нашата група на НФСБ
съгласно правилника. Уважаеми колеги общински съветници, г-н кмете,
представители на общинската администрация, уважаеми жители на град Средец
и общината присъстващи на това заседание. Искам да изразя категоричното си
несъгласие за продажбата на петнадесетте горски имота в землището на Драчево
и ще ви кажа мотивите си набързо. На първо място, вече ще повторя някои от
аргументите изказани от колегите общински съветници, просто ще се опитам да
ги съсредоточа. Имоти в село Драчево, намират се между село Драчево, град
Средец и до областния център град Бургас. Териториално разположение, цената
която се покачва всяка изминала година тъй като комасирани имоти наведнъж
продавани надали могат да се намерят въобще в България на толкова много
места. Даже територията да беше земеделска, а не горска пак щях да поддържам
същата теза, защото с кощунство да се посяга на такава огромна общинска
собственост. Обърнете внимание, досега откакто сме общински съветници ние
не сме продали толкова крупна общинска земеделска земя наведнъж. Обичайно,
въпреки, че по принцип нашата група са против продажбите и
декапитализацията на общинска собственост в общината, винаги сме се
съгласявали да продаваме на нива по-ниски от реалните пазари на малки площи,
за които го правим основно в интерес на местните земеделски животновъди, за
да се осигури възможност за дребен фамилен бизнес при поносими цени, което е
съвсем нормално, случаят обаче е коренно различен. Да не говорим за реалните
цени на декар земеделска земя, която вече в момента особено в района на
Драчево надхвърля хиляда лева, не говоря за категориите, предлага ни се една
смехотворна цифра по-малка от 400лв. на декар осреднена. Защото *** завишим
в троен размер ще отговаря на остарялата стойност на земята като земя, а не в
това което съществува върху нея, не говоря за другите аргументи и пр. и пр. И
нещо което искам ***, ние не продаваме земеделска земя, продаваме горска
територия, която би трябвало да е *** като гора съгласно Закона за горите, в
който влизат всички видове собственост, включително и общинската
собственост. Сега какво се оказа, че всъщност никой тука не го повдигна този
въпрос, че става дума за горски територии, искаме да пренебрегнем закона и да
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се гледа на тази територия на всичко останало, но не и като гора съществуваща в
момента. На заседанието на постоянните комисии колегата Мирослав Пенев
професионално обясни каква е стойността на дървесината на корен и подземната
част. Колегата Германов се опита да направи един финансов анализ на нещата
по отношение на приходите на общината опонираха ни, че били бракувани и
толкова. За наличната документация не искам да говоря. Но пак повтарям това е
горска територия, освен това има широколистни и иглолистни гори, освен
продажбата на въпросната *** , да не говоря за екологичния аспект на нещата.
Всъщност аз така и не разбрах точно доколкото вероятно думите на г-н Генчев
съгласно инвеститора, ако не купи тази земя ще прекрати арендния договор и ще
оттегли всички инвестиции от територията на община Средец. Ами това ми
звучи като изнудване, но не коментирам, просто фиксирам един факт, който
преди малко чухме. Стигаме до третия факт, тези имоти са обект на
дългогодишни арендни договори със заявителя, който също *** от фирмата
„Агролес”. През гратисния период какво се е получило, ползвал е безплатна
общинска собственост, от нея е получавал държавна субсидия за поддържане на
ореховите насаждения, с какви средства ги е поддържал това е съвсем друг
въпрос. И сега когато гратисния период изтече, решават да се вземе на
безценица и да се плати на общината с доходите от сеч и продажба на ценна
дървесина, защото аз така виждам нещата. Прощавайте, но ние смятаме, че не
сме глупаци общинските съветници, въпреки, че много хора ни смятат за такива
и мислим, че в случая договорите трябва да се изпълняват изцяло, а не само до
момента до който на някой от наемателите му хрумне, че друг вариант му е поизгоден на него. Наемната цена доколкото си спомням расте през годините, в
момента е около 40х.лв. и малко отгоре, нали така, за това нашето настояване е
фирмата наемател да извърши ангажиментите си по договор, ако не желае да си
вземе друго решение. И последно, искам да благодаря на г-н председателя, че ми
разреши да направя това дълго изказване и да си кажа лично мотивите, че ми е
страшно обидно толкова важна докладна да се вкара в последния момент, без да
ни се даде необходимата информация за адекватна реакция. Това е уважаеми
колеги, благодаря ви за вниманието.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. …Така, приключваме с
дебатите. Гласуваме предложението, което единствено е постъпило от г-жа
Антоанета Колеолова – тази точка от дневния ред да бъде отложена за решение
на друго заседание и да бъде поръчана нова пазарна оценка, така ли е точно г-жо
Колеолова. В крайна сметка ние можем да завишим всяка една оценка колкото
си искаме но… Предложението е отлагане на точката за следващо заседание на
общинския съвет – Средец. Който е съгласен с така направеното предложения
предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – 4 гласа; “въздържали се” – 1 глас,
Общинския съвет прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 634
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет Средец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Отлага разглеждането на докладната записка относно: Продажба на
имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Драчево
за следващото заседание на общинския съвет.
2. Възлага на общинска администрация да предприеме действия за
изготвяне на нови оценки на имотите.
Живко Гърков: Обяснение за отрицателен вот. Колеги, гласувах против,
защото мисля, че преди малко го казах ясно, ние сме по принцип против
продажбата на тези земи. А в случая какво направихме сега, отложихме
процедурата за следващата сесия, следващата сесия ще бъде същата докладна с
малко по-висока цена най вероятно и пак ще изпадаме в същия джаз.
Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към следващата ТОЧКА
ПЕТНАДЕСЕТА 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 д-р Светла Джермова – член на постоянната комисия.
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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали
се” – няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 635
31 август 2018 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23
самоуправление и местната администрация,

от Закона за местното

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
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Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на:
 К. А. Г, 31г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева;
 Е. Й. И., 58г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева;
 Р. А. В., 68г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
 С. А. М., 35г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
 Ж. И.Г., 45г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева;
 М. Й. С., 34г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева.
Динко Цъцаров: Преминаваме към последна ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА
от днешния дневен ред – Питания. Най-напред питанията от предната сесия.
Имаше питания от общинските съветници Петър Джермов и Живко Гърков. В
деловодството са постъпили отговори, които съответно бяха изпратени.
Предстои да бъдат прочетени отговорите тук. Г-н Джермов го няма.
Живко Гърков: Всъщност само за момент, то няма какво да се чете,
пратено ми е копие от заповедта на кмета на общината и констативен протокол
от комисията приложение съгласно текста. Запознати ли са жителите на „П.Д.
Петков” и останалите улици отстрани с този протокол на комисията.
Динко Цъцаров: Ще дам думата после на тях, те имат заявления.
Живко Гърков: Аз не питам тях, аз питам членовете на комисията.
Живка Маврова: Не.
Динко Цъцаров: На 22.08.2018г. постъпи жалба от г-н Иван Танев Узунов
живущ на ул. „П.Д. Петков”, жалвал се е до кмета на общината с копие до
общинския съвет, също ви беше изпратена. А на 28.08.18г. е входирано
възражение от Иван Узунов относно отговора който е получил на някоя от
предните си жалби. На същата дата е входирал заявление в общинския съвет
където моли съгласно правилника за организацията и дейността на общински
съвет Средец да му бъде позволено да отправи питане към кмета на община
Средец. Съответно има и няколко питания тук, които са изпратени на общинска
администрация. Също така заявления с искания на думата са входирали г-жа
Станислава Узунова и г-жа Гергана Христова. По правилник, подлагам на
гласуване възможността да се даде думата на г-жа Узунова и г-жа Христова,
който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Заповядайте, не знам коя от двете.
Станислава Узунова: Уважаеми госпожи и господа, на миналото
заседание казах, че нямаме отговор на първата жалба, която беше входирана на
20.06. Г-н Жабов обеща, заседанието беше на 25.07. доколкото помня, тук пред
всички обеща, че ще получа отговор на жалбата до края на седмицата т.е. до
27.07. Отговора на жалбата ни беше връчен с обратна разписка на 24.08. на
първата жалба от 20.06. На повечето въпроси не е отговорил, като например в
кои части на град Средец е положена смесена канализация с обща дължина
около 5,5км, по този въпрос така и не получихме отговор. Получихме копие не
Председател:
Секретар:
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заверено, ксерокопие от протокола на комисията, която така или иначе не е
посещавала адресите ни. Получихме и писмо, вие трябва да го имате, защото
към възражението го приложихме като копие, писмо от проектантката инж.
Братанова в което доста нагло е описано повечето. Описано е, че по задание в
нашия район канализацията е предвидена само битова тъй като успоредно на
улицата минава покрито дере, което е съществуващо и ако сме се били обадили
навреме преди да бъде изградена и асфалтирана улицата, което е станало след
като е положена канализацията, което не е вярно, тогава би могло да бъдат
направени изходи към дворовете ни за дъждовна канализация, ако сме се били
обадили тогава. Не сме се обадили значи какво става. Канализацията е положена
след асфалтирането и изграждането на нашата улица, тя е на по-високо ниво от
къщите. Тука е написано също само за улиците, че са със стръмен наклон по
посока на дерето и се отводняват посредством канавки с решетки т.нар. линейни
отводнители, които заустват покритото дере, а дворовете, какво се случва с
дворовете. Дворовете ни са пълни от улицата и наклона е обратен, аз това
обясних и на предишното заседание. Защо се пише само за улицата. Улица „П.Д.
Петков” е изградена и асфалтирана след извършване на проекта за
канализационна мрежа, ако собствениците на наводнени имоти бяха алармирали
за проблема по време на изграждането на настилката беше възможно
изпълнението на сградно отклонение за дъждовни води към дерето, нали
канализацията, която изграждат е само битова. Защо ако се бяхме обадили, защо
не са предвидили преди, по време на проектирането. Работите по канализациите
започват около 10.04., нашата първа жалба е от 03.05., следващата е на 14.06.,
тогава вече сами се свързваме с Братанова, тя за първи път видя съществуващото
положение, беше много изненадана. Двадесет дни след като са започнали
дейностите по изграждане на канализацията ние сме сигнализирали, това е
изключително нагло което пише Братанова. В протокола са описани, в
ксерокопието, че настилките на повечето улици са разрушени, влизат инертни
материали в канализацията. Тука обаче веднъж Братанова се подписва на
протокола, веднъж в писмото си пише *********, като единствена причина за
нашите наводнения. За мен е изключително нагло, толкова много неща са,
просто, много ме интересува къде е изградена тази смесена канализация от
5,5км, в коя част. Вие г-н Жабов, на заседанието на 25.07. вие ни обвинихте пред
всички, както и «Флагман» писаха, че сме се включили незаконно към
канализацията, тъй като сме си включили дъждовните води от дворовете към
тръбата за смесена канализация. Можете ли да ми кажете, имота на вашия баща
как е отводнен, искам да знам, след като ни клеветят в медиите.
Инж. Иван Жабов: Г-н Гърков, преди малко пледира. ***** Моля Ви,
малко по-културно. Кажете нещо актуално, ново, по-сериозно на което да
обърнем внимание.
Станислава Узунова: Защото Вие се опитвате да ни оклеветите, а реално
нищо не вършите, за да отстраните проблема.
Председател:
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Инж. Иван Жабов: Това са ваши думи изказани от вашата уста, така че
благодаря.
Станислава Узунова: Да, къде са включени улуците на къщата на баща ви,
защото вие тука пред всички обяснихте как всички сме незаконни, кажете за
вашия баща.
Инж. Иван Жабов: Не съм казал, че са незаконни.
Станислава Узунова: Казахте го, как да не го казахте, че ще режете тръби.
Има протокол от заседанието, има и запис от БНР. Къде е Мариана Саваклиева
като ръководител на проекта, защо до момента тази служителка не се е
срещнала с нас да отговори на въпросите. Защо не сме предупредени каква
канализация се извършва при положение, че има съществуващо положение с
което не се е съобразила *****. Как да си отводним дворовете, аз това питам
отново. Питаме къде е смесената канализация, къде е положена, в коя част на
Средец. Защо при нас е само битова канализацията. Нашата улица «П.Д.
Петков» е успоредна на дерето, тука Братанова пише, че улиците „П.Д. Петков”
и „Никола Попов” канализацията е само ***** вода, а от ул. «Кирил и Методий»
също се наводняват. Там без да има изградена тръба за дъждовна вода как ще
стигне до дерето тази отсечка, която ни предлага тази връзка с дерето, как ще
стане. Ул. „Н. Попов” през дворовете ни ли ще минават някакви други такива
тръби, за да стигнат до дерето. Искам някой да отговори на тези въпроси,
наистина просто много несериозно за пореден път. Тука тези формули въобще
не ме интересуват, на картинка може всичко да е много добре, обаче искам
***** какво е на каква подложка е работено, защото от там тръгва всичко. Също
ме интересува коя е фирмата от ЗОП, кой е надзора, фирмата коя е. Не, няма
спокойно, вече четири години едно и също. Съжалявам, Вие просто ми се
подигравате.
Инж. Иван Жабов: Спокойно. Аз мисля, че това нещо което питате пред
всички и ги занимавате с едно и също, сте го задали в една от жалбите, тогава
ще ви се пише и ще ви се даде отговор.
Станислава Узунова: От 20.06. сме задали въпроса къде и в кои части е
положена смесената канализация, която е с дължина ....
Живка Маврова: Заповядайте да я разгледате документацията.
Станислава Узунова: Подала съм отделно заявление, което е за достъп до
обществена информация и в разрешението, което дойде точно на
четиринадесетия ден пише, че имам достъп до проекта от 09.08. до 09.09. всеки
ден от 9,00 или 9,30ч. не си спомням до 16.00ч. Ходила съм няколко пъти,
вратата винаги е заключена, всеки вдига рамене. Няма лице за контакт, аз как да
стигна до тази информация, реално достъп аз до тази информация нямам.
Трябава най-официално да се свързвам с някой, да питам...
Живко Гърков: Говорите за достъп на информация в община Средец ли.
Станислава Узунова: Да, подадох заявление и в началото на август месец
получих разрешение за достъп, обаче реално такъв достъп не съм имала, тъй
като тази стая 204 стои заключена, всеки ден от 9,00 или 9,30ч. до 16.00ч..
Председател:
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Живко Гърков: В крайна сметка според вас, на вашата улица каква
канализация има смесена или битова. Защото в протокола пише битова, а в
отговора на ВиК пише смесена канализация.
Станислава Узунова: Получихме писмото от Братанова, което е основния
отговор на жалбата. Писмото на общината е че ни прилагат писмото на
Братанова и протокол от комисията, която е минавала, цитирана е заповед,
ксерокопие без да е заверено, без нищо, не знам защо само ние, никой друг не
знае че...
Живко Гърков: И аз не знам, защото на мен отговора който съм задал е
подобен. Абсолютно същото нещо.
Станислава Узунова: Значи в протокола е цитирана заповедта, не сме
запознати, никой не е минавал през адреса ни, не сме уведомени по официален
път изобщо за нищо. Получаваме хвърчащ лист, копие от протокол незаверен.
Живко Гърков: Цитирам.

Председател:
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Живко Гърков: Извинявайте, но протокол от половин страница в който
няма никаква конкретика, аз не знам защо г-н кмета е приел, че неговата заповед
е изпълнена с този протокол, тука няма никаква конкретика. Всички отпадни
води от дворовете на 90% от живущите са включени в битовата канализация.
Прощавайте, но това е отбиване на номера.
Гошо Атанасов: С цялото си уважение към всички, да обясня нещо което,
може би повечето от колегите няма как да помогнат. Разбираме ви изцяло, че
проблема е много голям, но така поставените въпроси, с уважение към г-н
Гърков, че искаме да помогнем в общинския съвет на хората, да бъде чута
тяхната болка, аз съм – за. Апелирам неговите усилия, но са много малко, а
случая е много голям. Г-жа Братанова е права, това е мое мнение, не защитавам
никой, не вземам страна на никой, но в общинския съвет се занимават толкова
много хора с нещо, което не можем да вземем решение. Първо, ние не можем да
вземем никакво решение и не можем да помогнем в случая, защото вие не ни
предлагате някакво решение да вземем, а просто подхвърляте „вие защо ме
гледате така”, предния път чух много остри думи спрямо нас, говоря като
общински съветници, в случая ние нямаме вина бих казал и не можем да
помогнем. Бих ви дал чисто съвет като човек, който би трябвало да помага на
гражданите на град Средец. С последната промяна на ЗУТ през 2018г. на
проектантите е вметнато да упражняват авторски контрол. До преди тази дата
нито един проектант не можете да го обвините в нищо, че той не е упражнявал
авторски контрол. Той може да упражнява авторски контрол само ако бъде
повикан от инвеститора. До тук приключваме с г-жата, която е колежка и се
запознах само по думи. Но идеята е, че има хора и т.нар. актове в цялото
строителство, които са на публично място…
Петър Каравълчев: Ами за какво ни е тогава този кмет, обясни ми защо е
този кмет.
Гошо Атанасов: Само да обясня, защото г-жата, значи за пореден път и да
идвате и да не идвате няма никакъв ефект за цялата работа. Има Акт 12 т.нар.
акт за скрити работи на който някой се е подписал, оттам има РДВСК или
ДНСК, които са приели този обект. Оттам има ВиК АД, които вече имат пълен
контрол на нещата, община Средец е била инвеститор – да, окей, но те са
предали всичко и някой се е разписал, имало е строител, имало е отговорник на
проекта, имало е директор, дирекция „Строителство”. Надзора не е задължен да
присъства на Акт 12 по никакъв закон, но има хора които са задължени на Акт
12, който е за скрити работи. Може би трябва да вървите в такава посока, защото
в момента гледам, че наистина блъскате се, така нецензурно, ама „като вълна в
бряг” и нищо няма да се получи, ако не тръгнете в правилната посока. Може би
трябва да се търсят тези актове
Станислава Узунова: Г-н Жабов…
Гошо Атанасов: Г-н Жабов, извинете аз не искам да употребявам имена и
не искам никое име да вкарвам в това което казвам…
Петър Каравълчев: Кмета трябва да защитава суверенитета на народа.
Председател:
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Гошо Атанасов: В момента никой не защитавам и казвам къде да вървите
и как да ви се случат нещата, ако вие искате да ме чуете, окей, защото аз
застанах тука пред вас не за друго, а с това наистина да ви се случат нещата,
защото и ако моя двор беше там и аз щях да бъда по същия начин, но не е
правилната посока. Аз предния път казах на г-жата, актовете, РДВСК, могат да
се вземат всички актове, да се види кой и да се търси. Жалбата може би трябва
да е към ВиК, може би, защото ВиК поддържа мрежата вече и евентуално по
съдебен ред да се търсят нещата. Това е моето мнение, предния път
неофициално, сега официално, просто и да внасяте такива питания в общинския
съвет всеки път, тука кал хвърляме и т.н., обиждате ни нас по този начин по
който ние не можем да помогнем. Съжалявам, но това е общински съвет, не е
някакъв махленски сбор да седим и да си говорим и ние не можем да ви
помогнем. Пак ви казвам, просто това е моя препоръка и мой съвет накъде да
тръгнете, ако искате ме послушайте. Съжалявам наистина и всички колеги
съжаляват, че не можем да ви помогнем, искаме и имаме голямото желание, ако
трябва някъде да помогнем някъде, в нещо сме обърнати към вас. Но по този
начин наистина се размиват нещата и нищо няма да се случи, това е мое мнение,
благодаря на всички, че ме изслушахте.
Янко Германов: Предния път ви казах, колкото да ровите това няма да
стане. Дайте да гласуваме ние като общински съвет, тука има специалисти, да
видят какво могат да проектират ново, да се направи нещо ново, да се уредят
вашите неща.
Станислава Узунова: Няма как да се изгради върху изграденото.
Янко Германов: Слушай сега, *** аз ти говоря как да ти се реши проблема.
Дайте да направим така, какви пари може да струва това нещо, има ли ги
общината, няма ли ги, да се проектира, да се види нещо долу-горе като проект
какво ще струва. И да говорите и да не говорите няма да стане вашата работа,
парите са взети, никой няма да ги даде лесно ****. Тука има специалисти, г-жа е
специалист, дайте, ако трябва да гласуваме, да отидете да видите, ако е
възможно, ако е някаква сума, която може общината да я плати, да се проектира,
да се направи някакви отводнения, канал ли ще е какво ще е, на къде да тръгва.
Защото сега вече никой няма да ****, парите ги няма.
Гошо Атанасов: Г-н Германов, това може да стане само със знанието на
ВиК.
Станислава Узунова: Двадесет дни след като е почнало изграждането на
канализацията сме уведомили общината, значи ние нямаме взаимоотношение ни
с проектант, ни с изпълнители, разбирате ли, ако това беше се случило…
Янко Германов: Съдете ги, те като не са свършили работата съдът да ги
осъди, ние нищо не можем да направим.
Станислава Узунова: Да, наистина, ние дотам ще стигнем вече.
Янко Германов: Това е България, какво да направим.
Динко Цъцаров: Г-жа Христова.
Председател:
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Гергана Христова: Моя въпрос е свързан с проблема с питейната вода за
с.Синьо камене, там искам да знам какви действия са предприети от общината,
за да помогнат на хората. Взета ли е втора проба от тази година, за да се провери
водата дали се е отмил урана. Казвам все още, защото знаем, че когато се откри
уран в с. Синьо камене, по същото време се откри уран и в други населени места
на България. **** въпросът ми е дали е взета проба.
Инж. Иван Жабов: Към мен ли е въпроса.
Гергана Христова: Аз съм пуснала заявление.
Живко Гърков: Всички въпроси са към общинската администрация, не към
някой друг, нали.
Инж. Иван Жабов: Въпросът е към ВиК, защото те експлоатират самата
инсталация на селото. Ние сме съдействали според правомощията ни и
поддържаме постоянна връзка с изпъл. директор на ВиК-Бургас. Най-новото,
което мога да ви кажа, че те вече са предприели действия, има отговор от
главния санитарен инспектор на Р.България да могат да им пуснат промишлена
вода на хората, за да могат да я ползват за битови нужди, не е за питейна. ВиКБургас трябва да са поели инициатива, аз съм уведомил кметския наместник на
с.Синьо камене, трябва да е предупредил всички жители, че водата, която ще им
бъде пусната е промишлена и е само за битови нужди, а не за питейна.
Гергана Христова: Кога ще бъде пусната.
Инж. Иван Жабов: Мога да ви отговоря след сесията когато разговарям с
изпъл. директор на ВиК-Бургас. Това мога да ви кажа от последните факти,
които са. Поддържаме постоянно връзка с инспекторите от РЗИ-Бургас във
връзка с водоемите.
Гергана Христова: Като поддържате постоянно връзка, РЗИ-Бургас какъв
отговор ви дава, вземат ли се проби, има ли все още наличие на уран.
Инж. Иван Жабов: Когато посетят община Средец ни уведомяват, че ще
ходят за проби в с. Синьо камене, сега през летния сезон е нямало проба.
Гергана Христова: Летния сезон или цялата 2018г.
Инж. Иван Жабов: Ще ви кажа точно след като попитам по телефона
колко проби са взели през 2018г. Общината съдейства на хората, изпраща
транспорт, за да може да се извършат нещата, пишем заедно писма с ВиКБургас.
Гергана Христова: Чувам кметските наместници зад гърба ми, не знам от
кои села са точно, се обаждат, бих им задала въпроса те повече от година биха
ли ползвали тази водоноска.
Динко Цацаров: Имате и други въпроси доколкото видях.
Гергана Христова: Няма смисъл. Просто виждаме, че който и въпрос да се
зададе… Вие поискахте предварително заявления, пуснали сме, отбелязали сме
за какво става въпрос, виждам че г-н Иван Георгиев също го няма, защото
въпросите бяха към ОБЧ, просто вече наистина е безсмислено…
Динко Цацаров: Г-н Жабов може да отговори, тя е общинска фирма. Ако
искате, заповядайте да си зададете и другите въпроси.
Председател:
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Станислава Узунова: Аз искам да задам въпрос, на какво основание се
отсичат толкова дървета напоследък.
Живко Гърков: Аз го имам това нещо като въпрос на комисиите, би
трябвало да ми се отговори.
Маргарита Стойчева: Това, което искам да кажа на г-жата първо е, че
няма как аз да посочвам кои дървета да бъдат отсечени. А за тези дървета по ул.
„В. Коларов” сигурно сте ме видели, защото придружавах комисията, значи това
са вече маркирани дървета от миналата година, просто да им се сложи жълта
боя, за да може когато дойде вишката да ги изрязва дърветата, да не се бъркат
дървета, които не са маркирани предварително и да се изрежат те. Това са по ул.
„В. Коларов”, „Д. Благоев” и „Л. Димитрова”. От миналата година, септември
месец има протокол от общината, от общински специалисти, еколози, горски
специалист, които са обходили тези улици и има предписание и предложение до
кмета, болните дървета, дърветата които са стари с лошо биологично състояние
да бъда премахнати. По чл.32, ал.2 от ЗОСИ има такава възможност, дървета
които са в регулация, за тях кмета издава разрешение, ако е необходимо да бъдат
премахнати. В протокола е записано, че трябва задължително да се възстановят
и да се направи компенсаторното им засаждане.
Станислава Узунова: А тази санитарна оценка направена ли е, последно не
разбрах от ОВОС или от комисията.
Маргарита Стойчева: Тези дървета ще бъдат възстановени, в момента
когато се стартира проекта ще бъдат направени зелени площи, ще бъдат
възстановени всички тези дървета.
Станислава Узунова: Аз питам за фитосанитарна оценка на
съществуващата растителност на база на която кмета издава заповед за
отстраняване на опасните дървета или за резитба на разсипани клони и т.н.
Някакъв официален документ, проект, експертиза, оценка, има ли.
Маргарита Стойчева: В ЗОСИ, закона който спазваме в момента никъде
не е записано, че трябва да има фитосанитарна оценка. Значи всички дървета ще
бъдат възстановени, дай боже до десетина дни чакаме обществената поръчка,
изпратена за последващ контрол по проекта за ул. „В. Коларов”, „Д. Благоев” и
„Л. Димитрова” и дърветата ще бъдат...
Станислава Узунова: Размера на растенията, които ще засаждате.
Инж. Иван Жабов: Между два и два и петдесет.
Станислава Узунова: А обезглавените липи, които не са отсечени. Аз
говоря за насажденията които не са отсечени, а само са окастрени.
Маргарита Стойчева: Ще бъдат изкарани корените. Кажете къде са
отсечени само клоните, там не мога да отговоря. Говоря за тези улици, които са
по проекта.
Живко Гърков: Тогава излиза, че рязането на тия дървета е с решение на
комисия както е съгласно ЗОСИ и това не е свързано с проекта за ремонт на
пътища и улици и тротоари на ул.”В. Коларов”.
Председател:
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Маргарита Стойчева: Свързано е, в смисъл такъв, че да се направят
тротоарите по този проект има на места, част от отсечените дървета са точно
такива, където са повдигнали тротоарите достатъчно много. Значи ние имаме
заявления и от граждани, които също са пожелали на ул. „Л. Димитрова” имаме
издадено такова разрешение на граждани, които корените вече повдигат
оградата.
Живко Гърков: Това ме интересуваше. Значи това е по проекта и
озеленяването с посадъчното възстановяване пак е предмет на същия този
проект за улиците които се правят.
Динко Цацаров: Колеги, има ли други въпроси към кмета, общинска
администрация.
Живко Гърков: На питането ми по отношение на бъдещето на пътя Средец
– Белила – Проход – Бистрец – Кубадин.
Инж. Иван Жабов: До края на седмицата свързват обекта Г. Буково –
Кирово – Белеврен – Граничар и се прехвърлят за пътя Средец – Белила –
Проход – Бистрец, миналата година правиха Бистрец – Кубадин. Другата
седмица почти съм сигурен, че машините ще бъдат експортирани там.
Живко Гърков: Това включва ремонта на шосето, а клоните, които са по
пътя?
Инж. Иван Жабов: Почистихме ги, но от времето пак има, предстои да се
почистят и банкетите.
Други питания не постъпиха.
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко
Цъцаров закри Тридесет и шестото заседание на Общински съвет на община
Средец.
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