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. № 96-00-12
05 декември 2018 год.

П Р О Т О К О Л

№ 39

На 28 ноември 2018 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 т.1
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание
чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Средец и взаимодействието му с общинската администрация в зала №1 на общинска
администрация от 9.30 часа се проведе Тридесет и девето заседание на Общински съвет
на община Средец.
На заседанието присъстваха: зам.-кмета на община Средец – Николина
Дамбулова, Георги Станилов – секретар на общината, кметове и кметски наместници
на населени места в общината, директори на дирекции, представители на общинска
администрация, гости.
На заседанието присъстваха всичките седемнадесет общински съветника:
1. Динко Янев Цъцаров
2. Тодорка Славова Георгиева
3. Яна Иванова Биюкова
4. Николай Иванов Танчев
5. Гошо Иванов Атанасов
6. Мирослав Господинов Пенев
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Антоанета Станкова Колеолова
9. Живко Минков Гърков
10. Валери Димитров Ангелов
11. Таня Ненова Тодорова
12. Петър Марков Джермов
13. Светла Иванова Джермова
Председател:
Секретар:

2.
14. Янко Калудов Германов
15. Румен Хърсев Чанков
16. Петьо Георгиев Колеолов
17. Ивелина Христова Димитрова
За заседанието закъсняха: Николай Танчев и Валери Ангелов.
Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, дами и господа от
общинската администрация, ще ви помоля преди да продължим работата ни, да
изключите звука на мобилните си телефони за по гладко протичане на нашата работа.
При кворум от четиринадесет общински съветници откривам Тридесет и деветото
редовно заседание на Общински съвет – Средец. Имате думата за предложения за
секретар на днешната сесия. Г-жа Колеолова.
В залата влезе Ивелина Димитрова.
Антоанета Колеолова: Предлагам г-жа Яна Биюкова.
Динко Цъцаров: Колеги, имате ли други предложения? …Ако няма, който е
съгласен с така направеното предложение, моля да гласува „за”, „против”,
„въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 15 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 Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно:
Избор на Управител на „МЦ І” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на
дружеството; Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет
– Средец, относно: Заличаване на „БКС” ЕООД гр. Средец в ликвидация; 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 на днешната сесия,
който е разгледан на заседанията на постоянните комисии. Знаете предварителния
дневен ред, който ви беше раздаден седем дни преди сесията, претърпя известна
промяна, отпадна точката с докладната записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община
Средец относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в
землището на с. Драчево. Имате ли предложения за изменение или допълнение на така
предложения проект за дневен ред.
Живко Гърков: Аз имам процедурен въпрос г-н председател. Тъй като не касае
само мен, а и част от колегите общински съветници, предполагам, искам да запитам
имате ли някаква представа, защо кмета на общината за втора поредна сесия липсва.
Динко Цъцаров: Преди началото на заседанието г-жа Дамбулова ме информира,
че кмета е тръгнал за Бургас по покана на областния управител във връзка с
усложнената обстановка в областта, това е което г-жа Дамбулова ми каза преди пет
минути. Относно проекта за дневен ред има ли предложения за изменения и
допълнения. … Ако няма, който е съгласен с така направените предложения, моля да
гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.
Председател:
Секретар:

3.
Тридесет и деветото заседание на Общински съвет – Средец протече при
следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от имот публична
общинска собственост (ПОС) в с. Кирово;
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Обявяване на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Орлинци, от
публична общинска собственост в частна общинска собственост;
3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Ликвидиране на съсобственост, чрез продажба на съсобственика на дела
на община Средец в имоти, находящи се в землището на гр. Средец;
4. 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;
5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се
в землището на с. Голямо Буково;
6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се
в землището на с. Кубадин;
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за
стопанската 2018/2019 година;
8. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Избор на Управител на „МЦ І” ЕООД гр. Средец и
възлагане на управлението на дружеството;
9. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Заличаване на „БКС” ЕООД гр. Средец в ликвидация;
10. Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”,
относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
11. Питания.
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 38 на Общински
съвет – Средец./
Динко Цъцаров: Започваме с ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване
право на безвъзмездно ползване върху част от имот публична общинска
собственост (ПОС) в с. Кирово.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Председател:
Секретар:

4.
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 № 674
28 ноември 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.51,
ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО –
РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ОРЛОВИЦА” гр. Средец, ЕИК 102698569, с адрес на
управление: гр. Средец, ул.“Васил Коларов“ № 97, представлявано от Георги
Кавказов – Председател на Управителния съвет, върху част от имот публична
общинска собственост, а именно: помещение с площ от 70 кв.м., разположено в
североизточната част на първи етаж от масивна двуетажна сграда със обща з.п.
на сградата 164 кв.м., изградена в УПИ VІІ, кв.11 по ПУП на с. Кирово. За имота е
съставен Акт за ПОС № 455/ 15.05.2000 г., при граници на помещението: изтоквъншен зид, запад-стълбище, север – външен зид и юг-общ. помещение.
2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за учредено
вещно право на безвъзмездно ползване за срок от 5 години.
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

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

5.
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за

В залата влязоха общинските съветници д-р Николай Танчев и Валери Ангелов.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на поземлени имоти,
находящи се в землището на с. Орлинци, от публична общинска собственост в
частна общинска собственост.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли изказване по тази докладна. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Уважаеми колеги, г-н председател, на всички ни е ясно, че
обявяването от публична общинска собственост в частна общинска собственост е с цел за
следваща продажба на тези посочени земи. Виждам в докладната чл.6, ал.1 от ЗОС, имаме
право да ги обявим за ЧОС тъй като има заявен инвеститорски интерес от фирмата ***.
Въпросът ми е по общ, не е само за тази докладна записка, за следващата процедура,
която е твърде вероятно, земите ще бъдат придобити от тази фирма с цел за създаване на
ферма за патици и гъски и примерно създаване на нови работни места, което е
ентусиазиращо и похвално. Какъв е механизма на администрацията на община Средец да
следи за осъществяването на тези инвестиционни намерения след извършването на
цялата процедура. Знам, че въпросът е малко по страничен от директната докладна
записка, но тъй като е въпрос който касае не малко дейности, които ще извършим на тази
общинска сесия, както и на предни общински сесии, както и вече целия ни мандат е
хубаво все пак да получим информация за механизма по който в община Средец в лицето
на нейната администрация осъществява контрол върху инвестиционните намерения
заявени при покупката на определените като в случая имоти на община Средец.
Маргарита Стойчева: Аз мога да отговоря от името на нашата дирекция, че ние
почти нямаме имот който не е с инвестиционно намерение, което на практика е започнало
да се извършва, ние специално, конкретно за тази докладна знаем много добре, че вече
там се гледат такива животни и оттам нататък не извършваме контрол. Но като цяло за
всички докладни за които следва продажба и по какъв начин се извършва контрола
можем да ви отговорим писмено, защото не касае само нашата дирекция.
Живко Гърков: Ще ви бъда благодарен в рамките на времето до следващата
сесия да получа писмен отговор.
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 10
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 675
28 ноември 2018 година
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение
в докладната записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Председател:
Секретар:

6.
Обявяване на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Орлинци, от
публична общинска собственост в частна общинска собственост.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 7
“против” – няма
“въздържали се” – 10
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
въздържал се
3. Гошо Иванов Атанасов
въздържал се
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
въздържал се
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
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
въздържал се
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от днешния дневен 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
имоти, находящи се в землището на гр. Средец.
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” – 2
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 676
28 ноември 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,
Председател:
Секретар:

7.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява цената на правото на собственост, определена от независим
оценител на имоти, на:
- 408/3330 кв.м. идеални части от имот №55.777, нтп – лозови насаждения в
местност „Лозята” землище гр. Средец, в размер на 177,00 лева;
- 237/737 кв.м. идеални части от имот №55.220, нтп – лозови насаждения в
местност „Лозята” землище гр. Средец, в размер на 96,00 лева;
- 54/554 кв.м. идеални части от имот №55.85, с нтп – лозови насаждения в местност
„Лозята” землище гр. Средец, в размер на 22,00 лева;
- 690/24690 кв.м. идеални части от имот №55.671, с нтп – изоставени орни земи в
местност „Усоето” землище гр. Средец, в размер на 121,00 лева;
- 424/7924 кв.м. идеални части от имот №55.779, с нтп – изоставени орни земи в
местност „Лозята” землище гр. Средец, в размер на 77,00 лева.
2. Продава на съсобственика Апостол Димитров Апостолов собствените си:
- 408/3330 кв.м. идеални части от имот №55.777, нтп – лозови насаждения по плана
на новообразуваните имоти в местност „Лозята” землище гр. Средец, пета
категория, при съседи: 55.335, 55.765, 55.766, 55.183, 55.775, 55.331, 55.336, на цена
177,00 лева;
- 237/737 кв.м. идеални части от имот №55.220, нтп – лозови насаждения по плана
на новообразуваните имоти в местност „Лозята” землище гр. Средец, пета
категория, при съседи: 55.755, 55.219, 55.183, 55.221, на цена 96,00 лева;
- 54/554 кв.м. идеални части от имот №55.85, с нтп – лозови насаждения по плана на
новообразуваните имоти в местност „Лозята” землище гр. Средец, пета категория,
при съседи: 55.11, 55.87, 55.734, 55.733, на цена 22,00 лева;
- 690/24690 кв.м. идеални части от имот №55.671, с нтп – изоставени орни земи по
плана на новообразуваните имоти в местност „Усоето” землище гр. Средец, при
съседи: 55.524, 55.550, 55.536, на цена 121,00 лева;
- 424/7924 кв.м. идеални части от имот №55.779, с нтп – изоставени орни земи по
плана на новообразуваните имоти в местност „Лозята” землище гр. Средец, при
съседи: 55.183, 55.381, 55.823, 55.789, 55.398, 55.692, 55.787, 55.183, 55.374, 55.778, на
цена 77,00 лева.
3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на
дела на община Средец със съсобственика А. Д. А. в описаните имоти в т.2.

Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 15
“против” – няма
“въздържали се” – 2
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
въздържал се
Председател:
Секретар:

8.
4. Динко Янев Цъцаров
за
5. Живко Минков Гърков
за
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев въздържал се
9. Николай Иванов Танчев
за
10. Петър Марков Джермов
за
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: Продължаваме със следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРА от дневния
ред – 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.
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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 677
28 ноември 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. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец
възнамерява да продаде под №242 – поземлен имот №55.729 находящ се в землището
на гр. Средец.
2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен
имот №55.726 в размер на 1856,00 лева.
3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с
тайно наддаване, на поземлен имот №55.726 по плана на новообразуваните имоти на
Председател:
Секретар:

9.
местност „Лозята” в землището на гр. Средец с площ 3083 кв.м., с начин на
трайно ползване – нива, четвърта категория, при съседи: 55.727, 55.4, 55.79, 55.6,
55.25, с начална тръжна цена 2040,00 лева;
4. 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 – 17
Гласували: “за” – 17
“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
за
за

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов –
Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна
общинска собственост, находящ се в землището на с. Голямо Буково.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Чанков.
Румен Чанков: Както прочете г-жа Стойчева, предложението за начална тръжна
цена 1700лв., което е 186лв. на декар, моето предложение е началната тръжна цена
2289,00лв. което е 250лв. на декар.

Председател:
Секретар:

10.
Динко Цъцаров: Има ли други изказвания колеги. …Ако няма гласуваме
предложението на г-н Чанков – началната тръжна цена вместо 1700лв. да започне от
2289,00лв., който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, прие се.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка с направеното изменение. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” –
няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 678
28 ноември 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. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018 година и включва в Раздел ІІІ В - имоти, които община Средец
възнамерява да продаде под №246 – поземлен имот с идентификатор 15816.17.10
находящ се в землището на с. Голямо Буково.
2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен
имот с идентификатор 15816.17.10 в размер на 1433,00 лева.
3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 15816.17.10 по КККР на
с.Голямо Буково с площ 9156 кв.м., нтп – изоставена орна земя, осма категория, с
номер по предходен план №017010 в м.”Площа”, при съседи: 15816.88.9, 15816.17.9,
15816.17.770, с начална тръжна цена 2289,00 лева.
4. 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 – 17
Гласували: “за” – 15
“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
6. Ивелина Христова Димитрова
за
Председател:
Секретар:

11.
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
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА от днешния дневен ред – Докладна записка
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен
имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Кубадин.
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” – 7 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – 8
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 679
28 ноември 2018 година
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение
в докладната записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в
землището на с. Кубадин.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 7
“против” – 2
“въздържали се” – 8
1. Антоанета Станкова Колеолова въздържал се
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
против
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 въздържал се
9. Николай Иванов Танчев
въздържал се
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
Председател:
Секретар:

12.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

за
въздържал се
въздържал се
против
въздържал се
за
за

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов –
Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски пътища,
включени в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 680
28 ноември 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Дава съгласие да се предоставят общински имоти – полски пътища, попадащи
в масиви за ползване, на ползвателите по сключени споразумения, описани в регистър
на пътища по ползватели за стопанската 2018/2019 година, неразделна част от
настоящото решение и упълномощава Кмета на общината да сключи договори за
наем при наемна цена в размер на средното годишно рентно плащане за
обработваеми земи за съответното землище.

Председател:
Секретар:

13.

Председател:
Секретар:

14.

Председател:
Секретар:

15.

Председател:
Секретар:

16.

Председател:
Секретар:

17.

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.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 17
“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
за
за

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от Динко Цъцаров –
Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на Управител на „МЦ
І” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството.
Докладва вносителя.
Динко Цъцаров: Има ли изказвания по докладната колеги. Г-н Гошо Атанасов.
Гошо Атанасов: Аз имам един такъв въпрос. Договорът който е предложен в
тази докладна подлежи ли някакви промени или не, това ми е първия въпрос. Имам
критика към общинска администрация, защото вече е обидно да ни предлагате
договори, докладни, просто да ма нещо. Договора който сте предложили за „МЦ І” се
повтарят едни членове, едни недовършени, добре че е проект, ама този проект трябва
да бъде в завършен вид. Има членове, които целите глави се повтарят, кое е вярно, кое
не е вярно, после ние ще гласуваме едно нещо което ще кажете ами вие нали го
гласувахте. Имам едно предложение, юристката я няма, тя може би щеше да отговори,
в чл.11 от така повтарящите се членове, управителя е длъжен да уведоми незабавно
доверителя, който доверител в този договор е община Средец, а общинския съвет
гласува да назначи този управител, да бъде добавена думичката „и общинския съвет”.
Динко Цъцаров: Общинският съвет е принципал на дружеството. Ще отговоря
за договора, ние сме го гласували и сме го одобрили с решението за обявяването на
конкурса, тогава даже направихме и промени в някои членове на договора, доколкото
се сещам предложени от г-н Чанков.
Гошо Атанасов: В договора се повтарят някои членове аз това имам предвид.
Председател:
Секретар:

28.
Динко Цъцаров: Тогава го коментирахме и го утвърдихме, променихме
заплащането, нали така г-н Чанков.
Гошо Атанасов: Да, обаче той не е това което е явно, той е в незавършен вид
тука, ако го прочетете всички ще видите, че има членове които се повтарят, това ли
сме гласували, едва ли.
Динко Цъцаров: Може да се види.
Гошо Атанасов: Щом казвате, че не можем да го променим.
Динко Цъцаров: Ние сме го утвърдили, ние сме го гласували.
Гошо Атанасов: Ние сме гласували нещо, което не го виждаме в момента.
Динко Цъцаров: Даниела, това е договора с последната редакция, която
направихме, него си снимала нали така.
Даниела Петрова: Да.
Гошо Атанасов: Аз ще ви го дам, аз си играх да го разпечатам. В т.3 римско
почва чл.14 и тука пак т.3 пак чл.14 два пъти, за утвърждаване на знанията.
Динко Цъцаров: Два пъти си преснимала страницата.
Даниела Петрова: Ясно, поемам, извинявам се.
Динко Цъцаров: Техническа грешка, за което се извиняваме.
Други изказвания не се направиха. Встъпи се в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 681
28 ноември 2018 година
На основание чл.21 ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.16 ал.3 от Закона за лечебните
заведения, чл.3, чл.5 ал.1, чл.6, чл.10, ал.1 и чл.11, ал.2 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, както и на основание Протокол от
20.11.2018г.,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Утвърждава предложението на комисията избрана с Решение
№621/31.08.2018г., за класиране на участниците в конкурс за избор на управител на
„МЦ І” ЕООД гр. Средец обективирано в протокол от 20.11.2018г..
2. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за назначаване и сключи
договор за възлагане на управлението на „МЦ І” ЕООД гр. Средец с класирания на
първо място участник д-р Мария Желязкова Иванова.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 17
“против” – няма
“въздържали се” – няма
Председател:
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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
за
за

От залата излезе Таня Тодорова.
Динко Цъцаров: С ТОЧКА ДЕВЕТА продължаваме колеги – Докладна записка
от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно:
Заличаване на „БКС” ЕООД гр. Средец в ликвидация.
Докладва вносителя.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 682
28 ноември 2018 година
На основание чл.21 ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.270, ал.1 и ал.2, чл. 273, ал.1
от Търговския закон, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда,
при които Община Средец упражнява правата си на собственик върху общинската
част от капитала на търговски дружества,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
І. Общински съвет – Средец Приема:
1. Годишния отчет и баланс на „БКС” ЕООД гр. Средец в ликвидация към
датата на приключване.
2. Отчета на ликвидатора и пояснителния доклад към заключителния
баланс на „БКС” ЕООД гр. Средец.
3. Освобождава от отговорност Николай Стоянов Николов като
ликвидатор на „БКС” ЕООД гр. Средец в ликвидация.
Председател:
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4. След приключване на ликвидацията на дружеството няма
имущество, което да подлежи на разпределение.
ІІ. Общински съвет – Средец Възлага на ликвидатора да предприеме
последващите съгласно Закона действия във връзка със заличаване на дружеството в
Търговския регистър.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 17
“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
за

В залата влезе Таня Тодорова.
Динко Цъцаров: Предпоследната ТОЧКА ДЕСЕТА 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 вносителя.
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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 683
28 ноември 2018 година
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
Председател:
Секретар:
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на:
 К. П. Б., живущ в с. Г.Б., общ. Средец – сумата от 200лева;
 Р. Х. М., живуща в с. О., общ. Средец – сумата от 150лева;
 Ц. А. Г., живуща в гр. Средец – сумата от 150лева;
 А. П. С., живуща в гр. Средец – сумата от 150лева;
 Т. Н. Р., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
 К. М. Й., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева;
 М. Г. Х., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
 М. Г. К., живущ в гр. Средец – сумата от 150лева;
 И. К. В., живуща в гр. Средец – сумата от 300лева;
 С. С. А., живущ в с. Д., общ. Средец – сумата от 200лева;
 Р. В. Д., живущ в с. Д., общ. Средец – сумата от 200лева.
Динко Цъцаров: Преминаваме към последната ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от
дневния ред – Питания. През миналия месец постъпи питане от г-н Гърков, на
23.11.18г. е даден отговор, а питането беше от 13.11.2018г. Той получи отговор,
изпратих го на всички колеги. Г-н Гърков.
/Приложен текста./
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Живко Гърков: Имам реплика на предложения отговор, което ми е право като
общински съветник. Уважаеми колеги, дами и господа от общинската администрация,
отговора който получих с регистрационен номер 13-00-68 от 23.11.2018г. та по въпрос
за този отговор на така наречените печално известни орехови насаждения в село
Драчево, общ. Средец. За мен отговора е неудовлетворителен и непълен, поради
следните причини:
На първо място не се уточнява въпросните извършени плащания по кои от трите
арендни договори са извършени, нито става ясно каква е оставащата за плащане сума,
причините за забавянето, както и какви действия ще бъдат предприети от
администрацията за прибиране на задълженията /нещо което бях питал в първа точка/.
Относно заплатената сума от двата превода в общ размер от 17 217,01 лв. по груба
сметка е приблизително една трета от общата дължимост по трите договора. Трябва ли
общинските съветници да си отворим персонални юридическа и счетоводна служби,
за да следим всички сметки и действия на администрацията, при положение, че тя не
дава коректни отговори и се налага да правим сметките по няколко пъти и лошото е че
не излизат с вашите.
Второ: Липсва поисканото от мен правно становище относно индексацията с
коефициента на инфлация за гратисния 4-годишен период по първия и най-голям
договор. В отговора просто е казано, че е такова тълкуването, без да е посочена
юридическа обосновка на това голо твърдение, съгласно съответните нормативни
текстове, каквото бе моето искане. Както вече посочих като пример, в случай, че
инфлацията за периода от 4 години е била 100% по логиката на администрацията ние
би трябвало да преглътнем дори и такава крупна загуба от договорената достигната
тръжна цена! Тази логика е безумна и противоречи на всякаква юридическа и
счетоводна практика. Да не говорим, че въпросния гратисен период по този договор е
съшит с бели конци. Посочената в отговора министерска заповед относно гратисните
периоди е в случай на създаване на нови насаждения, каквито доколкото ги има са
частични, бих казал даже нищожни и в тази връзка аргументите ми са следните:
-Цитираните в отговора по точка 3 от питането ми 513 бр. орехови дръвчета
отговарят при схема 10/10м само на 51 дка залесена площ, което е по-малко от 5% от
площта на договора и евентуално, ако говорим за гратисен период, той е дължим само
за тези 51 дка, а за останалите над 1000 дка такъв не трябва да се допуска и сумите
следва да бъдат потърсени от арендатора по надлежния законодателен ред. Не е
посочено също по чии данни са тези засадени дървета, които на всичко отгоре вече са
и изсъхнали, така че доколко се дължи гратис и за тях е под въпрос, ако изобщо са
засадени. Не е даден отговор относно правени ли са проверки по изпълнение на
договора от страна на общинска администрация, а се позовавате на експерти от
Държавен фонд ,,Земеделие’’, които може да са проверявали съвсем други неща,
различни от изпълнението на арендния договор, съгласно техните задължения;
-Позоваването пък на заседанията на предния общински съвет от 2015г. е
абсолютно нелепо, тъй като протоколите са обществено достояние и от тях е видно, че
е имало настойчиви предложения от общински съветници да се провери и преразгледа
изпълнението на този най-голям договор, и предложението е било гратисен период да
се отчита само за засадените с нови дръвчета площи. От двата протокола през
Председател:
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месеците март и април 2015г. става ясно, че за трите години след 2012г. според
проверилите на място съветници има само 30 дка новозасадени площи. Дали тогава те
са били 30, а после са станали 51, или даже 100дка, това не променя съществено
ситуацията и фактите. Остават поне 1000 дка, за които арендаторът в разрез както на
заповедта на министъра на земеделието, така и на договора с общината е ползвал
неправомерно гратисен период за 4 стопански години, вследствие за което е ощетена
община със значителни суми от порядъка на 100 000 лв.
Това уважаеми колеги е горчивия резултат от нехайството и нескопосните
действия на кмета и администрацията по изпълнението на този аренден договор. А
даденият отговор е чиста проба будалкане, прикриване и замитане на неудобните
факти. И аз отново настоявам за подробен, адекватен и коректен отговор на въпросите
които съм задал, а не отговор който устройва общинската администрация. Защото в
крайна сметка не забравяйте, че над администрацията има и по-висши инстанции
правораздавателни които, ако вие не се произнесете ще трябва да се произнесат те. В
крайна сметка доколкото разбрах оня ден на комисиите правоприемника на „Агролес”
ООД е оттеглил искането си за закупуване на прословутите орехови насаждения и
инвестиционните си намерения. Сами си правете сметка по какви причини ги е
оттеглил това вече никой не казва. Сами си направете сметка доколко сериозен е бил
инвеститора и доколко общината би спечелила от такива инвеститори. Благодаря ви за
вниманието.
Динко Цъцаров: Г-н Германов.
Янко Германов: Преди седмица бях в село Дюлево и ми беше зададен въпрос, че
сметта не се събира по незнайни какви причини и как. Хората ме запитаха, вярно ли е,
не е ли вярно **** . Бяха обезпокоени там пет-шест човека и ме запитаха, затова сме
длъжни и ние да запитаме, за да знаем какъв е отговора и да отговорим ние на тях.
Инж. Иван Георгиев: Имаме проблеми със сметосъбиращите машини. От три
машини в момента е само една, която работи на цялата община. Машините са стари и
затова има проблеми.
Янко Германов: Някакви срокове.
Инж. Иван Георгиев: Срокове точно не мога да кажа. Трябва да ги видят
специалистите машините и да кажат точно срока.
Динко Цъцаров: Колеги има ли други въпроси. Г-н Джермов.
Петър Джермов: Тъй като снеговалежите започват и да не ни изненадат, искам
да попитам – общината Средец готова ли е за снегопочистването, това е първият ми
въпрос. Вторият въпрос е относно извършените ремонтни дейности на ул. „В.
Коларов”, отсечката от хлебозавода до т.нар. магазин на Чана има ли намаление на
пътното платно. Ако има защо и ако настина така е по проект кое е инициирало да
бъде намалено пътното платно. Само на този участък ли ще бъде или навсякъде ще
бъде намалено пътното платно по „В. Коларов”. Третият ми въпрос е към г-н Стоилов,
мисля че той излезе, не го виждам, но ще задам въпроса, преди една година след деня
на народните будители беше направено писмено предложение от г-жа Анастасия
Никова да не бъдат забравени народните будители в община Средец и да бъдат на
деня на народните будите наградени с почетен плакет, за да отдадем нашата
заслужена почит към тези хора които са ни учили. Интересуваме защо и на този ден на
народните будители тези хора бяха забравени тъй като на това предложение
Председател:
Секретар:

37.
официално е резолирано за г-н Стоилов от кмета на община Средец. Въпросът ми е
не са ли заслужили толкова едно признание от нас и защо пак бяха забравени тези
хора.
Инж. Иван Георгиев: По първия въпрос за зимното почистване, колите са
подготвени за снегопочистване.
Живко Гърков: Инж. Георгиев, ясно е че с тази техника, по възрастна от Вас
предполагам, трудно се извършва сметопочистването и сметосъбирането на
територията на общината. Сега в момента е в процес на подготовка на новия бюджет
на община Средец, бихте ли направили постъпки заедно със счетоводството на
фирмата евентуално и даже смятам, че нямат против и колегите по някакъв законов
начин да бъде вкарано предложение за закупуване на нова или ако не нова поне
читава сметосъбираща машина с по-малко пари, която със сигурност ще увеличи
много, много от събирането на територията на тази голяма община. Просто съвет
искрен към вас, да помислите евентуално от бюджета, дали към вашия или от общия
бюджет на общината, не съм икономист ***** защото наистина проблема е голям. Аз
оценявам вашите усилия, знам че хората ви работят много сериозно по този въпрос, но
техниката ви е такава и всяка седмица хлътва.
Инж. Иван Георгиев: Бих направил предложение, но зависи от финансите.
Живко Гърков: Именно трябва да се потърсят някакви начини, може би и с
теглене на кредит, теглим кредити за щяло и нещяло, поне да ги дадем за нещо което
ще върши работа на цялото население.
Динко Цъцаров: Г-жо Кирязова, заповядайте.
Яна Кирязова: По *** план има намаляване на пътното платно съгласно проекта
и строително монтажните работи се изпълват съгласно широчината на проекта. Какво
е наложило намаляването е видно от чертежите е изправяне на самия проблем, за да
бъде успоредно на осевата линия.
Петър Джермов: А това няма ли да има проблем като мине греблото зимата да
изкара бордюрите.
Яна Кирязова: Проекта е проектиран съгласно минималните изисквания за
проектиране на улицата ***** за разрешение за строеж.
Петър Джермов: Само на този участък ли ще бъде намален .
Яна Кирязова: От там до пресечната ул. „Перущица” ще се изправя.
Динко Цъцаров: Г-н Стоилов го няма да ви отговори на другия въпрос, на
следващата сесия или ако дойде. Г-н Гърков.
Петър Джермов: Аз може и писмено да го получа, нямам претенции.
Живко Гърков: Ще се постарая да бъда в рамките на правилника, ще задам
вторият си въпрос по отношение на извършването на ремонт на пътната настилка и
прилежащите тротоари, площи и т.н. Въпросът беше зададен от г-н Джермов на
предната сесия, сега искам да го формулирам доста по точно, доста по конкретно,
става въпрос за съществуващите по ул. „Васил Коларов” павета, които в момента се
вадят, тъй като ще бъде положена асфалтова настилка и за съществуващите до
момента, всъщност вече извадените плочки по тротоарите от двете страни на улицата,
въпроса ми е може ли да бъде отговорено точно – какво количество тонове или в
килограми както желаете.. са извадени до момента павета и плочки като бройка от ул.
„В. Коларов” и ул. „Л. Димитрова”, защото там също се прави ремонт. До момента
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къде се съхраняват, по какъв начин и кой администрира цялата тази дейност по
контрола за паветата и плочките отпаднали при ремонта на ул. „Васил Коларов” и
останалите улици, които се ремонтират. И за в бъдеще не моля, а искам и настоявам
при извършването на такива ремонти да се води строг отчет и да бъде отчитано пред
общински съвет за материалите останали при извършените ремонти на улици на
територията на община Средец.
Динко Цъцаров: Може ли някой да отговори в момента на въпроса.
Инж. Иван Георгиев: Значи за тонаж не мога да кажа точно за паветата колко
тона са, но се складират на три депа в: Гранична полиция, ОП „ОБЧ” управлението и
стопанския двор на МТУ-то. Там се всичките павета, те са смесени с нанос, отделяме
ги и връщаме по проекта, за да се слагат пред входовете на гаражите. Около шест
хиляди плочки получихме в предприятието от които пет хиляди раздадохме по заявки
със заявление от жителите на община Средец безвъзмездно, самите хора си ги слагат
пред къщите.
Живко Гърков: Кой извършва дейността по ваденето на плочките, наемате хора
или хора от общинското предприятие.
Инж. Иван Георгиев: Първо ние ги вадихме плочките, **** една част.
Живко Гърков: А транспорта.
Инж. Иван Георгиев: Транспорта е от нас.
Живко Гърков: Значи ще ви помоля за по-голяма конкретика в писмен вид тъй
като знам, че не възможно да се направи в момента, по отношение на количество
извадени плочки, съществуващи в момента плочки. И другото, какво се предвижда за
паветата и плочките, които ще останат на съхранение на площадките посочени от инж.
Георгиев, защото да кажем това си е актив и не можем да го оставим без контрол и без
съзнание какво се получава в крайна сметка.
Динко Цъцаров: Г-н Гошо Атанасов.
Гошо Атанасов: Нали тази улица се изпълнява по проект, каква е намесата в
този проект на общинското предприятие. Какво прави общинското предприятие при
наличието, че има проект, който има количествени сметки, които са наложени на
изпълнителя. Това нещо ме наведе на, да не казвам силна дума, но… това някакъв
съвместен проект ли е, какво е.
Инж. Иван Георгиев: Плочките в началото се вадеха с багери и те се начупваха
и сметнахме, че е по-добре да ги вадим и да ги ползваме после, а не да ги хвърляме
като боклук.
Гошо Атанасов: Какъв боклук, чакайте малко, тука има нещо, което в КСС-то
на този проект има изваждане на плочки, монтиране на плочки, изнасяне на този
отпадъчен материал еди си къде, това нещо е заложено в количествените сметки на
всеки един изпълнител, извинявайте обаче не може, в следващия момент ще кажете
дайте ни да платим при наличието, че тя общината е свършила работата, как ще стане
така. От къде отиват, значи това са средства, които сте ги направили. Вие сте
направили някакви средства, които са ви ги платили общината, окей че сте го решили
в това няма нищо лошо. Въпросът е къде е строителя, къде е той, къде е тази
количествена сметка да видим ние колко плочки трябва да изкара и как трябва да ги
изкара, това не значи след като има изнасяне на плочки той трябва да ги хвърли, къде
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го пише това нещо. Никъде в проектите не го пише, аз досега не съм чел такъв
проект. Значи тука нещо се разминават нещата, кой ще плати разходите.
Инж. Иван Георгиев: ***
Гошо Атанасов: Вие хубаво, че сте го разрешили, въпроса е че вие не трябва да
ги давате тези пари, говоря за общината не че лично сте ги дали, нямам нищо против.
Добре, решението е добре, но защо, то това гориво, тези хора, как, ей така ги даваме
парите и после казвате ами то няма пари за коли. Другият ми въпрос е, кой е сервизът,
който подържа вашите коли, които не работят.
Инж. Иван Георгиев: Сервизът е в самото предприятие за малките ремонти, за
големите ремонти в .….
Гошо Атанасов: Колите казвате, че са трайно увредени и в момента не могат да
работят.
Инж. Иван Георгиев: Нека да се изкажа. Големите машини, които са
сметосъбиращи са в Бургас, там има специализиран сервиз.
Гошо Атанасов: И аз това питам кой е сервиза. От колко време са в сервиза.
Инж. Иван Георгиев: „Булсервиз” мисля, че беше. „МАN”-а вчера влезе в
сервиз, а „Мерцедеса” вчера пукна възглавница, днеска я взехме.
Гошо Атанасов: Т.е. колите не работят от два дни не работят двете, така ли да
разбирам.
Инж. Иван Георгиев: „Шкодата” не работеше близо един месец. Чакахме части
да доставят.
Гошо Атанасов: От къде ги носят тези части, от Китай, от там ги носят за
двадесет дена.
Инж. Иван Георгиев: Сигурно имат и други машини, не съм запознат в момента,
защо са се забавили, а ремонта беше по голям.
Гошо Атанасов: Вие сте човека, който трябва да знае, извинявайте обаче, като
ръководител на това предприятие Вие сте човека който трябва да знае, защо на един
камион му се прави ремонт от тридесет дена, нямало части. Аз за „Мерцедеса”
поръчвам части от Германия и идват на третия ден, как става при вас, че двадесет дена
няма части. Значи тука нещо, да не казвам пак силните думи „кво ядем и кво пасем”, а
малко се разминават нещата. хората питат нас и ни се смеят насреща защо не вземаме
адекватни решения и адекватни питания. Дайте да видим какво се случва.
Динко Цъцаров: Колеги, ако няма други питания в момента, ще зачета молбата
на група граждани, която постъпи на 19.11.2018г. в нашето деловодство.
/Приложен текста./
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Динко Цъцаров: Има списък на заинтересованите граждани, подписани са
тридесет и шест души живеещи на тези улици. Говорихме на комисиите, уведомих и
кмета на общината, не знам, г-н Георгиев предприето ли е нещо по това което е, за
тези шахти.
Инж. Иван Георгиев: В момента не можем да предприемем действия заради
дъжда, но в най-кратки срокове ще се почистят тези шахти. Това не е шахта, а е по
точно като дере. Там сметището е почиствано над десет пъти, след нас все едно, че не
сме чистили, по принцип чистим, а след това пак се прави сметище.
Гошо Атанасов: Аз имам един въпрос. Явно че се хвърлят пари от общината да
се почисти това е ясно, че няма ефект също е ясно, само не ми е ясно викан ли някой
специалист, който да дойде и отиде на място и да каже господа, община Средец трябва
да направи еди си какво, еди си какво, за да се избегне това нещо. Е ли е ходено при
такъв специалист или не, значи трябва да вървим да чистим и някой да хвърля,
никакъв ефект. Е ли стои един служител от общината от общинска охрана да види кой
хвърля, защото тука на входа има двама, които не знам какво пазят цял ден тези две
девойки вътре, там застанал ли е някой – не, аз поне не съм видял. Питането ми е
такова, извикан ли специалист, който да каже каква е ситуацията и как да бъде
решена, защото нито аз и нито вие сте специалист такъв, който да каже за какво става
въпрос и колко ще струва евентуално. Защото тука могат да се вземат, идват бюджети,
на кмета можем да му предложим еди си какво, с еди си колко пари, да вземем
решение. А така ние чистим, добре, но само давате пари в момента, така излиза и това
ми е питането като цяло – има ли такъв човек, има ли намерение да се извика такъв
човек, защото той не стои от днеска този проблем.
Динко Цъцаров: Може ли някой в момента да отговори. …Явно не. Колеги,
имате думата за предложения относно молбата на гражданите. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Г-н председател, уважаеми колеги, след консултация с
адв.Камбурова, общинския съвет за съжаление съгласно ЗМСМА няма правната
възможност да възложи на кмета оперативно, ултимативно да предприеме
необходимите мерки за отстраняване на случая тука. Сега друг е въпроса, едно малко
отклонение, че всъщност заливането на дворовете на хората, както и проблема на ул.
„П.Д.Петков” дефакто е резултат от основно и едно единствено нещо натрупването на
отпадъци от високите части на град Средец най вече в т.нар. ромска махала квартал
„Победа”. Така, че първото нещо според мен, което трябва да се направи като мярка е
община Средец да влезе в активната си роля чрез общински ред и сигурност
съществуващ повече от пет-шест години вече и със съдействието на органите на
Районното управление на МВР – Средец, даже и ако се наложи и Жандармерия гр.
Бургас да се прекрати хвърлянето на отпадъци по високите части на град Средец т.е.
да се премахне причината, която води до последствията за задръстване на шахти и до
това беззаконие, което каза ***, защото аз наистина знам, че хората от общинско
предприятие чистят редовно само, че ако сега не **** в бюджета в последствие няма
как да го заложим. По отношение на самото искане и молба от жителите на ул. „Гео
Милев” и прилежащите улици „Д.Благоев”, „Васил Левски”, доста, хората са
абсолютно прави, така че моето предложение е в рамките на 4-5 работни дни да
възложим на председателя г-н Цъцаров със съдействието на председателите на
постоянните комисии, които касае този въпрос, съставянето на една декларация, която
Председател:
Секретар:

42.
да бъде публикувана на сайта на община Средец в която общинските съветници
показват отношението си на този проблем и наистина възлагат на кмета на
общинската администрация да извърши, да вземе необходимите мерки и да предложи
инженерно-техническо решение за отстраняване на тези проблеми, това е което мога
да предложа, и да бъде докладвано на общински съвет за предприетите мерки.
Динко Цъцаров: Предложението ми за срока да е седмица до приключване на
протокола, ако сте съгласни така. И ще ви помоля наистина да мислите и давате
предложения какво точно можем да предложим ние като съветници на
изпълнителната власт, освен декларация. То е ясно, че всички подкрепяме хората,
ясно е че ни боли за тях, но трябва някакви мерки да се вземат.
Г-жо Стойчева,
някакъв проект мислен ли е за там, нещо правено ли е, знаете ли.
Маргарита Стойчева: Не. За средното дере е кандидатствано по програма
трансгранично сътрудничество България – Турция, но той не беше одобрен.
Динко Цъцаров: Въпросът е в момента дали се подготвя нещо. Колеги,
предложението на г-н Гърков мисля, че няма нужда да се гласува, поемам го като
ангажимент и ще ви помоля да бъдете активни. Г-н Атанасов.
Гошо Атанасов: Г-жа Стойчева каза, че е кандидатствано, имало ли е
техническо решение, значи има някакъв проект и този проект ще ни донесе някаква
финансова яснота.
Гена Стоянова: Проекто решение има за средствата. Той беше към
траграничното и мисля, че имаше някаква стойност.
Гошо Атанасов: Т.е. има някакво решение доколкото сега разбирам. Поне да
знаем за какви средства става въпрос, то може да се устойности, това няма никакъв
проблем. Въпросът е че има проектно решение, което са го гледали специалисти, става
въпрос че общината няма **** платила е.
Други питания не постъпиха.
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров
закри Тридесет и деветото заседание на Общински съвет на община Средец.
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