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. № 96-00-02
06 февруари 2019 год.

П Р О Т О К О Л

№ 41

На 30 януари 2019 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 Четиридесет и първо заседание на Общински
съвет на община Средец.
На заседанието присъстваха: кмета на община Средец инж. Иван Жабов; зам.кмета на община Средец – Николина Дамбулова, Георги Станилов – секретар на
общината; кметове и кметски наместници на населени места в общината, директори на
дирекции, 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
Председател:
Секретар:

2.

8. Антоанета Станкова Колеолова
9. Живко Минков Гърков
10. Валери Димитров Ангелов
11. Таня Ненова Тодорова
12. Петър Марков Джермов
13. Светла Иванова Джермова
14. Янко Калудов Германов
15. Румен Хърсев Чанков
16. Петьо Георгиев Колеолов
17. Ивелина Христова Димитрова

За заседанието закъсняха: Мартин Джермов, Николай Танчев и Валери Ангелов.
Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, г-н кмете, дами и
господа от администрацията при кворум от четиринадесет общински съветника,
отривам Четиридесет и първото редовно заседание на Общински съвет – Средец. За
секретар на днешното заседание предлагам г-жа Антоанета Колеолова. Имате ли
други предложения колеги? …Ако няма, който е съгласен с предложението, моля да
гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
предложението се прие и г-жа Антоанета Колеолова зае своето място.
На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред
предложен в поканите до всички с постъпилите допълнителни материали: Приемане
на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас през
2016 г., 2017 г. и 2018 г., като част от задължителното ниво на инвестициите, поети
като ангажимент от ВиК оператора, съгласно сключения договора с Асоциацията по
ВиК; Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Възражение от д-р Иванка Иванова Тумбова срещу Решение № 681
от 28.11.2018г. на Общински съвет – Средец; 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: Това е дневния ред, който беше разгледан на заседанието на
постоянните комисии, имате ли предложения за изменение или допълнение на така
предложения дневен ред. Г-н Джермов.
Петър Джермов: Тъй като на комисиите разбрах, че и други колеги ще имат
доста въпроси по бюджета, ще направя предложение – точката за Бюджет на община
Средец за 2019 година да се разгледа на отелено заседание само него.
Динко Цъцаров: Има ли други предложения колеги. … Ако нямате гласуваме
предложението на г-н Джермов – т.6 от днешния дневен ред да бъде изтеглена и
разгледана на друго нарочно заседание специално за бюджета. Който е съгласен с
предложението, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 гласа.
Динко Цъцаров: Не се прие предложението. Колеги, гласуваме предложения
проект за дневен ред да стане дневен ред на днешното заседание, който е съгласен
моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 гласа, приема се.
Председател:
Секретар:

Четиридесет и първото заседание на Общински съвет – Средец протече при
следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

3.

1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и
неговите комисии за периода м. юли 2018г. – м. декември 2018г.;
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода
м. юли – м. декември 2018 година;
3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2019 година;
4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с
цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за
отоплителен сезон 2019/2020 година;
5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Средец, приета от Общински съвет –
Средец с Решение №20/ 17.01.2008г.; изм. и допъл. с Решение №197/
27.01.09г.; Решение №348/27.01.2010г., Решение №528/25.01.2011г.; Решение
№567/24.03.2011г.; Решение №299/10.12.2012г.; Решение №603/18.12.2013г.;
Решение
№861/19.12.2014г.;
Решение
№508/23.03.2016г.
на
Административен съд-Бургас; Решение №216/28.09.2016г.;
6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Бюджет на община Средец за 2019 година;
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от
Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана
техника за отпадъци;
9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168
„МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., от Стратегия на
Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец;
10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168
„МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването
Председател:
Секретар:

4.
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., от Стратегия на
Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец;
11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Даване на съгласие за анексиране на договори за аренда, сключени между
община Средец и „Агро-лес” ООД;
12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дюлево по реда на чл. 33 от
Закона за собствеността;
13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Изменение на т.1 от Решение №653/24.10.2018г. на Общински съвет –
Средец за учредяване право на управление на част от имот частна
общинска собственост в гр.Средец;
14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Учредяване право на пристрояване към самостоятелен обект в жилищна
сграда в гр. Средец;
15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Искане на съгласие за наемане на имот в землището на с. Сливово в полза на
„А1 България” ЕАД- гр. София;
16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящ се
в землището на с. Орлинци;
17. Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков,
Румен Чанков, Антоанета Колеолова, относно: Промяна в Приложение №1
„Наемни цени на имоти общинска собственост”, т.VІ „Лекарски и
стоматологични кабинети на месец” на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
18. Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков,
Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация;
19. Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков,
Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация;
20. Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков,
Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за дейността, структурата,
числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на
Общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота"
гр.Средец;
21. Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“
ЕАД, гр. Бургас през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., като част от
задължителното ниво на инвестициите, поети като ангажимент от ВиК
оператора, съгласно сключения договора с Асоциацията по ВиК;
Председател:
Секретар:

5.
22. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Възражение от д-р Иванка Иванова Тумбова срещу
Решение № 681 от 28.11.2018г. на Общински съвет – Средец;
23. Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”,
относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
24. Питания.
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 41 на Общински
съвет – Средец./
В залата влезе Мартин Джермов.
Динко Цъцаров: Започваме с ТОЧКА ПЪРВА – Докладна записка от Динко
Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за
дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. юли
2018г. – м. декември 2018г..
Докладва вносителя.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта на декларацията.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 702
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема представения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА Отчет за дейността на
Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. юли 2018г. – м. декември
2018г.
В залата влезе Николай Танчев.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на
Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2018
година.
Докладва Георги Станилов – секретар на община Средец.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване по отчета. Заповядайте г-н
Джермов.
Петър Джермов: Значи ние гласуваме отчета м. юли – м. декември 2018 година,
въпросът ми е какво стана с другите отчети където има неизпълнени точки от решения
на общинския съвет. Визирам на примависта две, едното е боядисването на каруците и
Председател:
Секретар:

6.
другото е капана за животни, защото това са решения на общинския съвет, които не
са изпълнени, знам че е трудно, не е лесно, но решенията трябва да се изпълняват.
Георги Станилов: Аз мога да отговоря веднага, че имаме боядисани каруци, има
раздадени талони с номера, така че то е в процес на изпълнение. Това е процес. Преди
няколко дни подписахме талона на каруца номер…, при г-жа Роса Костадинова може
да се качите горе да видите, има картотека…
Петър Джермов: За да е изпълнено, като излезем по улицата, всяка една каруца
трябва да бъде боядисана и с номер, аз така разбирам под изпълнено, а това че има
една боядисана каруца, това не значи, че е изпълнено, аз така мисля.
Георги Станилов: Тези които не са изпълнили това решение подлежат на
санкциониране и им се съставят актове. Така, че обикновено като идват за номера и се
регистрират с акт.
Петър Джермов: Колко акта има.
Георги Станилов: Мога да направя справка и да ви кажа колко.
Петър Джермов: А кога смятате, че ще приключим с боядисването според вас.
Георги Станилов: Там е ангажимента на собственика на превозното средство,
той трябва да дойде да получи номер, да подаде заявление и т.н.
Петър Джермов: Относно капана за животни.
Георги Станилов: Капани имаме изградени в селата, кметовете се грижат.
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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 703
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема Отчета на кмета на община Средец за изпълнение на решенията на
Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2018 година.
В залата влезе Валери Ангелов.
Динко Цъцаров: С ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред продължаваме – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на
актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2019 година.
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.

Председател:
Секретар:

7.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7
глас, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 704
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6,
ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2019 година.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 10
“против” – няма
“въздържали се” – 7
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
за
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 ЧЕТВЪРА от дневния ред – Докладна записка от
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от
горските територии – общинска собственост с цел задоволяване нуждите на
местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 година.
Председател:
Секретар:

8.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване по докладната. Г-н Джермов.
Петър Джермов: Има ли промени от миналата година.
Маргарита Стойчева: За населението няма промяна. Единствено на свободно
дървата за огрев и технологичната дървесина имат промяна в цената, по два лева сме
увеличили цената.
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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 705
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 112, ал.1, т.2 от Закона за горите в сила от 09.04.2011
г., чл.71 ал.1, ал. 2, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 29,
ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласието си за продажба на дървесина, добита от общински горски
територии с цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за
отоплителен сезон 2019/2020 година.
2. Определя цена на пространствен кубичен метър (1 пр. м³) добита дървесина,
както следва:
- 50.00 /петдесет/ лева с ДДС, за лицата определени по критерии,
посочени в т.2.1.
2.1. Определя следните критерии на правоимащите лица:
- Всички инвалиди І и ІІ групи - без значение на дохода;
- Лица над 65 годишна възраст след представяне на пенсионно решение без значение на дохода.
2.2. Определя по 5 (пет) пространствени кубически метра (5 пр. м³) за
правоимащите лица по т. 2.1. Заявления се подават само от един член от
домакинство.
2.3. Право да закупят дърва за огрев без право на продажба имат лицата по
т.2.1, живеещи по постоянен адрес в населените места на община Средец след
изготвени списъци от кметове и кметски наместници, утвърдени от Кмета на
общината.
2.4. Лица, получаващи парична помощ за отопление от Дирекция „Социално
подпомагане” гр. Бургас, нямат право да закупуват дърва по т.2 от настоящите
решения.
Председател:
Секретар:

9.
3. Общински съвет на община Средец разрешава продажба на дървесина на
склад по ценоразпис на физически и юридически лица без ограничение на
количествата в рамките на одобрения годишен план.
3.1. Определя цена за закупуване на дърва за огрев и технологична дървесина,
добита през настоящата година за 1 /един/ пр. м³, както следва:
- дърва за огрев в размер на 62,00 /шестдесет и два/ лева с ДДС;
- технологична дървесина в размер на 68,00 /шестдесет и осем/ лева с ДДС.
3.2. Определя цена за закупуване на дърва за огрев, за 1 /един/ пр. м³ в размер
на 50,00 /петдесет/ лева с ДДС, за добита:
- от малоценни дървесни видове /маждрян, габър и др./.
4. Общинско горско предприятие „Общински гори” гр. Средец да осигури дърва
за огрев на всички дейности към бюджета на общината съгласно предложени
количества, утвърдени от Кмета на Общината.
5. Разходите за транспорта и товаро-разтоварни дейност са за сметка на
купувача.
6. Общински съвет на община Средец разрешава продажба на дърва за огрев
по 5 /пет/ пространствени м³ на цена 55.00 /Петдесет и пет/ лева с ДДС, на
персонала на следните бюджетни институции:
Бюджетна организация
Общински съвет
Общинска администрация Средец
Домашен социален патронаж
Дом за стари хора
Дневен център за деца с увреждания
Център за социални и здравни услуги
Център за обществена подкрепа
Център за настаняване от семеен тип
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Св. Св.
Константин и Елена“ с. Факия
Кухня майка-кетъринг
Исторически музей гр. Средец
ДГ „Снежанка” гр. Средец
ДГ „Бърборино” гр. Средец
ДГ „Дъга” с. Дебелт с филиал с. Факия
ДГ с. Загорци
ОУ с. Загорци
ОУ с. Дебелт
ОУ с. Факия
СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Средец
ПГ по МССЕ „Н.Вапцаров” гр. Средец
Ученическо общежитие гр. Средец
Трансграничен културен център
Председател:
Секретар:

МБАЛ Средец
МЦ 1 ЕООД гр. Средец
ОП”ОБЧ”
Център за спешна медицинска помощ - Средец
Районно управление на полицията - Средец
Гранично полицейско управление - Средец
Районна служба „Пожарна безопасност
населението”
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
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Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и допълнение на
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
община Средец, приета от Общински съвет – Средец с Решение №20/ 17.01.2008г.;
изм. и допъл. с Решение №197/ 27.01.09г.; Решение №348/27.01.2010г., Решение
№528/25.01.2011г.; Решение №567/24.03.2011г.; Решение №299/10.12.2012г.;
Решение №603/18.12.2013г.; Решение №861/19.12.2014г.; Решение №508/23.03.2016г.
на Административен съд-Бургас; Решение №216/28.09.2016г..
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Гърков.
Председател:
Секретар:

11.
Живко Гърков: Г-жо Пашова, след приемането на наредбата в какъв срок ще
бъдат изготвени новите данъчни оценки на автомобилите и от кога ще може да плаща
населението.
Веселина Пашова: След като излезе решението, ако го приемете, до 15.02. се
очаква да излезе, веднага програмиста има готовност да обложи колите.
Живко Гърков: И нещо което касае пряко една голяма част от населението, тези
които са ме питали, съжалявам че но попитах на комисиите, за най-разпространените
на територията на община Средец автомобили евентуално между 10-15 години вкл., да
кажем, че досега е плащал 30лв. данък, прогнозно можете ли да го кажете какъв ще
бъде данъка на такъв автомобил след приемането на тези новъведения.
Веселина Пашова: Имам приготвени няколко примера, които може би очаквах да
зададете. Казахте тези, които са от 10-15г., примерно вземаме до 15г. с до 74 кW, без
екологична категория, значи било е 46,20лв., става 53,28лв. Най-много нарастват
старите автомобили, които нямат екологични категории и там става някъде около 30%
увеличение.
Живко Гърков: Това е максималното увеличение на автомобилите, които ***** и
са без екологична категория. Благодаря за обяснението, защото беше важно, като
пример хората да знаят за какво става дума и да не се учудват, защото това не са неща,
които ги мислим ние, а просто привеждане на наредбата в съответствие със закона. И
другото което искам да запитам е, в „т. 16. в чл.41 се създава нова ал.14: „Когато в
регистъра по чл.54, ал.1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно
средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория”.
Веселина Пашова: Ако не пише в талона, че няма евро три, четири, пет и т.н. е
без екологично, така го е приел законодателя.
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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 706
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 76, ал. 3 от АПК,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. В чл.3, ал.4 „Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна
оценка до 1680 лв. включително.“
2. В чл.7, ал.1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени
имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“
3. В чл.9 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.
4. В чл.11, ал.1 се прави следното изменение:
„Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим“.
5. Досегашният текст на чл.15 става ал.1
Председател:
Секретар:

12.
6. В чл.15 се добавя нова ал.2 със следния текст: За жилищни имоти,
разположени на територията на населено място или селищно образование, включени
в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници,
приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за
съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са
отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на
Закона за туризма, в граници, както следва:
а) 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот- за
имотите, разположени в с. Драчево, местност „Факъдере“ .
7. В чл.19 се добавя нова ал.3 със следния текст: „В случай че е установено
деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал.1 и 2 не се
прилагат и данъкът, определен по чл.22 от ЗМДТ се дължи в пълен размер за всяко
от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни
жилища.
8. Досегашният текст на чл.21 става ал.1.
9. В чл.21 се добавя нова ал.2 със следния текст: „Не се изисква подаване на
данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за
определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на
строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за
устройство на територията. Служител в общинска администрация отразява
служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.“
10. Към чл.30 се добавя изр.2 със следния текст: На основата на данъчната
оценка, послужила за определяне на данъка, служителят в общинската
администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник
или заветник.
11. Чл.37, ал.2 се изменя по следния начин: „Данъкът се заплаща при
прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим
имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи по чл.44, ал.3 от ЗМДТ
към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който
подлежи на вписване.
12. Чл.40 придобива следната редакция: Размерът на данъка се определя от
служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на
пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните
работи, и документ издаден при извършване на първоначален или периодичен годишен
технически преглед, при който е извършено замерване съгласно изискванията на
Наредба 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства. Размерът на данъка
се съобщава на данъчно
задълженото лице.
13. Чл. 41, ал.1 се изменя по следния начин: „За леки и товарни автомобили с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона годишният данък се
състои от два компонента- имуществен и екологичен, и се определя по формулата по
чл.55,ал.1 от ЗМДТ.
13.1. Добавя се нова т.1 към ал.1 на чл.41 със следния текст:
Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от
Председател:
Секретар:

13.
мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя с
вътрешно горене и размера на данъка, както следва:
А) до 55 кW
включително - 0.70 лв. за 1 кW
Б) над 55 кW до 74 кW включително - 0.80 лв. за 1 кW
В) над 74 кW до 110 кW включително - 1.30 лв. за 1 кW
Г) над 110 кW до 150 кW включително - 1.50 лв. за 1 кW
Д) над 150 кW до 245 кW включително - 3.00 лв. за 1 кW
Е) над 245 кW
- 3.50 лв. за 1 кW
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с
коригиращ коефициент, определен в чл.55, ал.1 от ЗМДТ.
Коригиращият коефициент за годината на производство на автомобила е в
следните размери:
Брой на годините от годината на
Коефициент
производство, включително
годината на производство
Над 20 години
1,1
Над 15 до 20 години включително
1
Над 10 до 15 години включително
1,3
Над 5 до 10 години включително
1,5
До 5 години включително
2,3
13.2 Добавя се нова т.2 към ал.1 на чл.41 със следния текст:
„Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на
автомобила както следва:
Екологична категория
Коефициент
Без екологична категория, с
екологична категория „Евро 1“ и
„Евро 2“
„ Евро 3 „
„ Евро 4 „
„ Евро 5 „
„ Евро 6 „ и ЕЕV

1,10
1,00
0,80
0,60
0,40

14. Чл.41, ал.2 думите „леки автомобили“ се заменят с думите „леки и
товарни автомобили с технически допустима маса не повече от З,5 тона”.
15. Чл.41, ал.6 се изменя по следния начин: „Данъка за товарен автомобил с
технически допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т., в размер
на 10 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.“
16. В чл.41 се създава нова ал.14:
„(14) Когато в регистъра по чл.54, ал.1 няма данни за екологичната категория
на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без
екологична категория”
17. Изменя се ал.1 в чл.45 като същата придобива следния текст:
Председател:
Секретар:

14.
„(1) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 кW
включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се
заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, повисоки от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определените по чл.55, ал.3 данък
18. Ал.2 на чл.45 се изменя така:
„(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима
максимална маса над 3,5 т., влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели,
съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто
намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто
намаление от определения по чл.55, ал.5,6,7 и 13 данък.
19. В чл.46 ал.1 се прави следното изменение: „Данъкът върху превозните
средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31
октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата
година се прави отстъпка 5 на сто.
20. В чл.47 се прави следното изменение: Данъкът се внася в приход на
бюджета на общината по постоянен адрес, съответно седалището на собственика,
а в случаите по чл.54, ал.5 от ЗМДТ – в приход на общината по регистрация на
превозното средство.
21. В Приложение № 2 към чл.56 от Наредбата точка 21 се отменя.
Изменението на Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Средец влиза в сила от 01.01.2019 г.
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
Председател:
Секретар:
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Динко Цъцаров: Идва ред на най-важната ТОЧКА ШЕСТА от днешния дневен
ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Бюджет на община Средец за 2019 година.
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси,
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, по правилник дебата по обсъждане на бюджета започва
с изложение, доклад на постоянната комисия по “Финанси, стопанска дейност,
общинска собственост”. Като председател ще ви го зачета, постоянната комисия
предлага следния проект за решение: „1. Приема бюджета на община СРЕДЕЦ за
2019 г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 17 801 071 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 9 200 038лв.;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 8 601 033 лв..
1.2. По разходите в размер на 17 801 071 лв., разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1.
2. Приема Програма за капиталовите разходи за 2019 г. в размер на 3 221 489 лв.,
съгласно Приложение № 3.”. Това е моето предложение като председател на
постоянната комисия, откривам дебатите. Имате думата за изказване по бюджета. Гн Гърков.
Живко Гърков: Само един информативен въпрос г-жо Бойчева. Тъй като по
закон задължително се обсъжда бюджета обществено и вие сте го свършили това
нещо. Имам въпрос по време на обсъжданията в населените места и град Средец има
ли направени някакви предложения от граждани по отношение на бюджета за промяна
или нещо подобно и да ли са залегнали в бюджета, ако въобще има такива
предложения.
Петя Бойчева: Благодаря ви за въпроса. Да, и тази година във всички населени
места направихме публично обсъждане на бюджета. Имаше многобройни въпроси и
многобройни искания от гражданите, които бяха записани в протоколи, беше съставен
един общ протокол, който беше сведен до знанието на г-н кмета на общината и
промените бяха заложени в бюджета. ***, които счетохме за целесъобразни и
възможни за залагане в бюджет 2019г. съобразно със средствата, които разполага
общината.
Живко Гърков: Къде може да бъде видяно това нещо, крайния протокол от
всички обсъждания.
Петя Бойчева: На сайта и на вас бяха предоставени протоколите от публичното
обсъждане. Общия протокол не мога да ви го предоставя сега в момента, защото не е
при мен. Правим една таблица, аз съм я съставила, например от кметствата, мога да ви
я дам след малко, горе ми е, в която е написано в кой параграф искат да бъдат
направени промените и сведено до знанието на г-н Жабов, до директорите на
предприятията, те са запознати с исканията на абсолютно всички граждани.
Живко Гърков: Става въпрос за гражданите, които са правили някакви такива
предложения, защото имам конкретен случай, знам гражданите които са правили
такива предложения, просто те се интересуват да ли тяхното предложение е залегнало
Председател:
Секретар:
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в изменението на бюджета евентуално или не е. Просто за информация, къде могат
да го видят в момента, всъщност няма как да го видят, така ли да разбирам.
Инж. Иван Жабов: По-конкретно, може ли, за да ви кажа направо, по-конкретно
евентуално за къде, за да ви кажем да ли е включен.
Живко Гърков: Не. Просто по принцип според мен как би следвало да бъде, тези
които са поискали някакви изменения, не казвам, че са удовлетворени или не са, това е
въпрос естествено на финансово обезпечаване, да си знаят гражданите които са
предложили нещо, които са питали, какво се е случило с тяхното питане и с тяхното
предложение. По принцип говоря.
Петя Бойчева: Това да попитам на публично обсъждане ли е това искане или е
някакво допълнително. Ако е нещо капиталово, ще го видят в капиталовата програма,
ако са искали, не знам не мога да ви кажа за какво става въпрос, няма конкретика.
Инж. Иван Жабов: Нека самите хора да дойдат при г-ж Бойчева, тя ще отвори
капиталовата програма, ако не могат да се ориентират, да видят дали го има заложено
тяхното предложение.
Живко Гърков: Добре, и това е вариант.
Динко Цъцаров: Заповядайте колеги за други изказвания. Г-н Джермов.
Петър Джермов: Имам доста питания и за това предложих за отделна сесия.
Точка 4.2. „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет /за погребение, за
други цели/ - 22 000 лв. /от кмета на общината – 11 000 лв. и от ОБС – 11 000 лв./”.
Интересуваме, не можах да видя, има ли някъде таблица относно разходването на тези
пари, много ли са малко ли са, ако трябва да ги намалим или увеличим. Относно за
общинския съвет мисля, че на всяко заседание последна точка нали там се вижда
какви пари се дават и къде отиват парите, и особено относно другите 11х.лв. има ли ги
вкарани в някоя таблица тези пари.
Петя Бойчева: Можете да го видите в отчета на бюджета, още не сте го приели,
той е след бюджета, разшифровка от счетоводната програма, от бюджета няма как да
ви дам, защото вие искате отчет.
Петър Джермов: Относно доклада какво сте писали: „нужна е стриктна
финансова дисциплина по време на изпълнението на бюджета, като всички звена
трябва да бъдат отговорни за недопускане на нецелесъобразни разходи и намиране на
нови начини за събиране на просрочени вземания на общината”, тука възникна един
въпрос, намерихте ли такива начини за събиране просрочени задължения или още ги
търсете. Продължавам „планираните мерки за повишаване на събираемостта, а някои
вече резултати от тяхното прилагане”, какви са тези мерки за повишаване на събиране.
И по-надолу какво изкача, „изключиха се несъбираемите и трудносъбираемите данъци
поради несъстоятелност и други **** причини”, та въпросът ми е това ли са новите
начини и планираните мерки, просто да изключим трудносъбираемите, така ли да
разбирам.
Петя Бойчева: Смятам, че въпросът не е към мен точно. Г-жа Пашова отговаря
за събирането на местните данъци. Нямаме избор да не ги изключим, смятам, че тя ще
даде по-адекватен отговор от мен.
Веселина Пашова: Несъбираемите са тези данъци и такси на тези фирми, които
са в несъстоятелност и са много трудно събираеми, това са повечето от юридическите
лица, мисля че се четиринадесет.
Председател:
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Петя Бойчева: Изключила съм ги като планиране за събиране на този етап,
но не като цяло аз да изключа нещо, което да не бъде събрано. Не мога да го планирам
в бюджета, че ще събера тази година да кажем, това съм имала в предвид в анализа.
Веселина Пашова: Тези фирми в несъстоятелност, повечето са дадени на съдебен
изпълнител, от които трябва да се събират, визирам Пластмасови изделия ***, няма
как да го изтрием.
Петър Джермов: Снегопочистването – „обща изравнителна субсидия за зимно
поддържане и снегопочистване на общински пътища не се възстановява и може да се
разходват само за същите цели и през следващите бюджетни години”, през 2018г.
нямаше някакви снеговалежи, интересуваме останаха ли някакви пари, които ще се
прехвърлят за другата година и какви точно пари са останали.
Анета Колеолова: Ще бъде предоставено към отчета на бюджета.
Петър Джермов: „Приходите от продажби на услуги, стоки и продукция са
значително над нивото на 2018г., като основен техен източник е ОП”Общински гори”
– 1830х.лв. срещу 1577х.лв.”, въпросът ми към общински гори, защо тази година не
виждам в бюджета да залагате тези 20х.лв., които всяка година залагате за залесяване.
Директора ми се похвали, че залесяват, но това е по програма. Интересуваме, всяка
година се залага по 20х.лв. за залесяване, тази година няма ли да залагате, осем години
рязахме, ще залесим една година и ***, няма ли всяка година залесяване, това ми е
въпроса. Продължавам, за дейност „за приюта на бездомни животни са предвидени
6х.лв. за издръжка на дейността” значи въпросът ми е къде е този приют.
Петя Бойчева: Това е дейност, в бюджета така се казва приют.
Инж. Иван Жабов: Това е обществения капан, който е горе в БКС и затова са
предвидени тези пари за издръжка.
Петър Джермов: Г-н Станилов ми каза, че по селата има, не ми каза, че тука
има капан. Капан има където временно се задържат животните, но приют е друго.
Маргарита Стойчева: Всяка година се предлагат тези средства тъй като нямаме
още действащ приют, можем тази година да сключим договор с фирма, която да ни
обслужва както правят много от малките общини и затова са заложени тези средства,
длъжни сме всяка година да ги залагаме. Когато правим отчет, доклад за бездомните
кучета да запишем имаме ли заложени средства. Приюта не е готов тъй като
непрекъснато се изменят наредбите и трябват доста средства, за да се довърши и доста
голяма издръжка.
Петър Джермов: „За дейност РТВ са предвидени 30х.лв. срещу 20х.лв. за
миналата година, това са за трудови разходи за две щатни бройки, за материали,
поддържане и ремонт на мрежата”, това е радиото нали, но ние радио нямаме. Значи
имаме радиоточка така ли да разбирам, действаща. За закупуване на пет броя
преносими компютри за ОУ-Загорци и ОУ-Факия, тези пет преносими компютъра на
едното училище струват 3х.лв., на другото 3500лв., каква е разликата и двете училища
са селски мисля, че не са за специални компютри, а за най-обикновени компютри,
къде е разликата.
Петя Бойчева: Това е съгласно техни разчети, аз приемам заявки от всички
училища, това са техни делегирани от държавата средства, които те разчитат. 3500лв.
казаха ми, че се налага от 2019г. да водят електронни дневници, което налага
закупуването на тези преносими компютри.
Председател:
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Петър Джермов: Дейност „Музеи” – фотоапарат, този апарат миналата
година го гласувахме в бюджета и тази година пак, не е закупен ли, значи догодина
пак ще го гласуваме. Между другото адмирации за часовника, аз мисля че сме
свършили вече с ремонта, защото на всяка сесия ми казвате, че го правите, вече е
заложено и в бюджета, надявам се и до края на годината да свършим с ремонтите.
Сега относно цената, аз не съм специалист, но щом такава цена сте дали, на мен ми се
вижда малко големичка, ами значи за ремонт на часовника – 5925лв., изграждане на
часовникова кула – 12500лв. при положение, че сто квадрата покрив се прави за
10х.лв., но щом така сте решили. Изграждане на детска площадка в град Средец в
центъра – 20х.лв., добре, радвам се да има такива площадки, но тези които се
изграждат мисля, че са за деца до 10-12г., интересуваме за малко по-големите над 12г.
възраст, които са юношите, за тях не може ли да се направи площадка-фитнес, с
лостове, с висулки, където се тренира.
Маргарита Стойчева: ПУДОС всяка година има една кампания, която стартира
през януари месец, имаме готов проект за фитнес уреди, предвидили сме го да бъде в
град Средец. В момента уточняваме само кой терен и до края на февруари ние ще го
подадем. Миналата година сме кандидатствали с пет проекта, включително и този,
четирите бяха одобрени, този не беше, защото доста като проекти имаше общината
*****.
Петър Джермов: В Дебелт ПСОВ, закупуване на причестветелна станция в едно
с УПИ в с. Дебетт 20х.лв., само искам да уточним, аз да не се бъркам нещо, но мисля,
че бяхме гласували на едно заседание да бъде продадена тази земя, тази
пречиствателна станция да бъде продадена и закупена от ВиК, и да се изгради тази
прпичествателна станция. Доколкото знам общината няма никакво участие в
изграждането на станцията, а тука изкачат някакви 20х.лв. Може ли да поясните или
аз се бъркам нещо.
Анета Колеолова: Има договор с Дебелтинжинеринг, а там са предвидени
анализ за средсва за поемане на това задължение, общата стойност на договора е 7080х.лв., сумата която е предвиден по бюджета се има предвид да се изплати на
Дебелтинжинеринг и с която сума отново да се възстанови в общината във връзка със
задълженията които имат за данъци към общината, има сделка.
Петър Джермов: Добре как общината ще дава пари, като няма никакви
задължения.
Инж. Иван Жабов: Слушаш ли какво ти говорят, нищо не слушаш. Даваме
20х.лв., за да можем да вземем данъците които дължат от толкова години, нали искате
да събираме и по този начин събираме.
Петър Джермов: Междудругото миналата година пропуснахте, но за тази
година сте заложили за WC – 40х.лв., само я залагате или мислите да я строите.
Инж. Иван Жабов: Сто процента ще стане.
Петър Джермов: Последен въпрос. Приложение-5, въобще не можах да го
разбера, относно размер на пресрочени задължания, колона две, тука с някакви
кодове, не знам много е загадъчно, нищо не мога да разбера 9923МД/123, всичко е
шифровано, толкова да е шифровано не знам. Размера на просрочените задължения
колона втора не знам за какво е 68522 и вие тука залагате да се изчистят на първо и
четвърто тримесечие, два пъти по 10х.лв. и остават едни 48х.лв., а тях няма ли.
Председател:
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Петя Бойчева: Да, няма, значи цялата справка като погледнете, не е заложено
всичко разплатено да бъде платено през бюджет 2019, 706376лв. са заложени, като
цялото неразплатено е 1195х.лв. затова има остатъци, които няма да бъдат платени
2019г.
Петър Джермов: А не може ли, по принцип малко да има яснота относно тези
закодировки тук.
Петя Бойчева: Тези кодировки са съгласно единната бюджетна класификация,
това МД е местна дейност 22 е общинска администрация, всяка дейност си има код,
самата справка е дадена от Министерството на финансите и по този начин те искат да
им е представим, в този вид.
Динко Цъцаров: Г-н Атанасов.
Гошо Атанасов: Аз имам няколко въпроса за които ми се разминават някакви
цифри. Първият ми въпрос е относно функцията за почивно дело, култура, дейност
спортни бази има заложени 8х.лв. за климатици за спортна зала, за къде става въпрос.
Инж. Иван Жабов: Волейболната зала в Средец за отопление и охлаждане.
Гошо Атанасов: Относно план-сметките обаче, първо поздравления, но те
горските излязоха, общинското горско показа наистина добре направена план-сметка,
която е приложена и става ясно за какво отиват парите, което дава малко яснота и все
затова се борим уж, да видим дали ще го постигнем, тъй като от другите сметки нищо
не става ясно. И се връщаме на разходите за предвидените пари в озеленяването ***,
в бюджета сте заложили една сума от 4041427лв. за 2019г., а в приложение №1 сумата,
която се получава долу е 4008000лв. или 32-33х.лв. липсват, някъде изчезват, не знам
защо, аз го разгледах, но не можех да разбера нищо, и то не са малко пари.
Петя Бойчева: От къде черпите тази информация за 4мил., от анализа ли
говорим...
Гошо Атанасов: От функция „Жилищно строителство, БКС, озеленяване,
околна среда”, първо чета доклада и в него пише, че са предвидени 4041х.лв. срещу
2548х.лв., след това като гледаме приложението с тези 4мил. и накрая сбора ни
показва 4800х.лв.
Анета Колеолова: Вероятно това предполагам, че е от това изменение, което
нанесохме в последния момент от 30х.лв., които в приложението са изменени, а в
самия текст на анализа не е. В крайна сметка приложението е документа, който се
приема, а не анализа.
Гошо Атанасов: Значи сега ще гласуваме равни цифри, така ли да разбирам
Петя Бойчева: Анализа не е част от решението. Анализът е направен по-рано от
тази промяна, която се наложи.
Анета Колеолова: Както е и за болницата където имаше предложение в
последния момент, в анализа едно ще пише, в бюджета ще бъде друга сума.
Гошо Атанасов: Друго, което ми направи впечатление е относно заложените
отново разходи за външни фирми в БКС – 158х.лв., всичките пера. Да не казвам, че
при наличие на персонал в озеленяването от 43 човека, разходите за външни услуги са
120х.лв., малко ми се виждат фрапиращи тези цифри.
Анета Колеолова: Аз предлагам на отчета да направим разшифровка на всички
разходи както предлагате, защото вътре си имат издръжка – телефони, ремонти,
софтуери, може би външното им поддържане и т.н., но сега в момента няма как да
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кажа за какво се използват... В 10-20 мисля, че са предвидени и на Братово
обслужването, също там влиза пран-сметката на чистотата, която също не е малка
сума около 90х.лв. ли беше, но в момента няма как да ви разшифровам.
Гошо Атанасов: Благодаря, аз за това питам защо са заложени, може би са
реални тези цени, просто въпросът е, че не ми става ясно. И другото, което е за
Горското, 14х.лв.-адвокатски хонорар заложен за 2019г., пак ми идват в повече малко.
Миналата година бяха 9х.лв., тази година станаха 14х.лв., някой нещо да каже какво е
предвидено в тези пари, това са много пари. Предполагам на отчета ще ми отговорите.
Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте за други изказвания. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Функция отбрана и сигурност, 10-20 разходи за външни услуги,
бюджет 2018г. 9500лв., бюджет 2019г.-22875лв., звучи малко стряскащо, да не правим
въоръжено поделение допълнително.
Анета Колеолова: Завишени са стандартите и вероятно по тази причина
разходите са разпределени по параграфи.
Живко Гърков: Дайте да го обясним на всички да го знаят, *** всичко разчетено
по бюджета, което трябваше вие да го кажете, а не да го казвам аз, по принцип се
прави на основата на какво, на предложенията на отделните структури в община
Средец. Извинявайте, че ви поемам функциите, но това би трябвало да се знае, та тук
кой е направил предложението за това завишение и на каква база би трябвало да
попитате аджаба, защото изглеждат доста скачащо с 12х.лв. Трябва да има логическа
обосновка на всяко едно предложение, на всяка една структура, значи тука каква е
обосновката. Значи приемаме бюджет, преценил колегата Джермов, че ще имаме
въпроси, до сега на тези въпроси не повече от 10% станаха ясни, а все пак това е нещо,
което определя финансовата рамка на цялата община за една година. Така и другото,
което ще питам междувременно, защото то поне е лесно за отговор, а заплатите на
кмет на общината, кметове и кметски наместници, които са дадени там, имат ли
разлика от миналата година г-жо Бойчева. …Нямат, благодаря.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Има ли въпроси по бюджета на общината
за 2019г. Г-н Чанков заповядайте.
Румен Чанков: Аз имам един въпрос по отношение на изработването на разчета
за целеви разходи и субсидии, да ли са взети предвид становищата на директорите на
читалищата, на треньорите на спортни клубове, на управителите на здравните
заведения при изработването на тези разчети за целеви разходи и субсидии.
Петя Бойчева: Субсидиите са на същите нива както за миналата година за
клубовете. Взели сме Вашите предложения за увеличавана на 20х.лв. за МБАЛ. Имаме
заявки от клубовете, които са с по завишени искания, но няма как да ги удовлетворим.
Румен Чанков: Въпросът ми беше конкретно дали е искано становище.
Петя Бойчева: Да, искаме всяка година с бюджета и получаваме със заявка от
клубовете, които си дават предложения за бюджета на вниманите на г-н Жабов и се
коментират преди нанасянето им в бюджета.
Румен Чанков: Да, това важи предполагам и за лечебните заведения. Да
разбирам, тъй като беше изработен в разчета за субсидии, беше платнувано 60х.лв. за
болницата, да разбира, че примерно управителя на болницата е дал становище за тези
пари, така ли.
Петя Бойчева: Да.
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Живко Гърков: Хайде да го повторим по-точно. Предложените за гласуване
субсидии на МЦІ и МБАЛ ЕООД- Средец, които са в рамките на 60х.лв. за МБАЛ и
40х.лв. за МЦІ, вие сте получили такива предложения искани от двамата управители
на тези две медицински заведения за такава субсидия допълнително от страна на
община Средец, така ли да разбирам.
Анета Колеолова: Не за допълнително, имаше предложение от директора на
болницата каква субсидия ще бъде нужна за 2019г., сега няма как да си спомня, не го
нося предложението. От управителя на МЦІ предложението беше за 40х.лв.,
доколкото се сещам, ще ви ги предоставя.
Живко Гърков: Давам пример, председателя на Волейболен клуб иска субсидия,
управителя на МБАЛ, управителя на МЦІ, председателя на клуб борба правят писмени
предложения за бъдещия бюджет за 2019г. в която посочват според тях необходимите
им суми за субсидиране от община Средец. Не е казано, че ще се изпълни, защото
става въпрос да е в рамките на определен бюджет, но вие ми казвате в момента, че сте
се съобразили с предложенията на тези управители на клубовете и това което са
искали те, това влиза в бюджета.
Анета Колеолова: Не, не всичко.
Живко Гърков: Точно това исках да чуя, така излиза, извинявайте аз ли съм
много тъп ***, но тук се оказа ***. Затова искам да чуя конкретно в предвидения
бюджет, какво е искал управителя на МЦІ, какво е искал управителя на болницата,
какво е искал председателя на волейболния клуб, какво е искал председателя на клуб
борба и какво е предложението на администрацията на община Средец когато
сглобява бюджета, искам да чуя какво са искали те. Ами ето пак опираме до нещата,
ние питаме вие няма как да отговорите.
Анета Колеолова: Няма как веднага, ще ви предоставим директно копие, но в
момента не ги носим всички тези предложения.
Живко Гърков: Само, че аз искам да го чуят всички, а не само аз.
Динко Цъцаров: Г-н Гърков, можехте на комисиите да го зададете този въпрос и
сега да получите отговор евентуално.
Живко Гърков: Можеше г-н председател, но какво щях да получа ***. Плюс
това, нали все пак гледането на бюджета е тежка и дълга процедура и когато задаваме
въпроси като представители на хората, би следвало да получим отговор и тъй като не
мога да го получа на минутата, мога да го получа да кажем на десетата минута нали. А
не както сега, очаквам да стане сега докато донесат тези отговори общинска
администрация, ние да минем на гласуване, това точно така ще стане най-вероятно,
този филм сме го гледали. Пак искам да ви напомня нещо, колеги, гласуваме бюджет
на община Средец за 2019г., съвсем логично е като представители на гражданите на
тази община да получим отговори на нашите въпроси, защото те ги касаят, ние не си
ги мислим от себе си, питаме. Ако идеята е да гласуваме нещо, което няма никаква
яснота за него, ще го направим така, но това замитане на факти и не даване на
отговори си стана вече традиция. Благодаря, аз повече въпроси нямам.
Динко Цъцаров: Други въпроси има ли колеги. Г-н Чанков.
Румен Чанков: Кратък въпрос, тъй като разбрахме, че са взети предвид тези
20х.лв. за увеличаване на субсидията на МБАЛ, дали трябва да правя предложение за
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гласуване, ако трябва да направя, правя предложение за гласуване да се увеличи
субсидията на МБАЛ-Средец от 60х.лв. на 80х.лв..
Живко Гърков: В такъв случай и аз тогава правя предложение като
предложението на инж. Чанков – да бъде увеличена и с 5х.лв. субсидията на МЦІ и ще
се обоснова за какво става дума. Във връзка с пред стартовото увеличение на
бюджетните заплати, да може да се покрие това увеличение т.е. от 40х.лв. да стане
45х.лв..
Динко Цъцаров: Колеги, има ли други въпроси. Г-н Атанасов.
Гошо Атанасов: Аз само ще дама една препоръка, защото се заостря някакъв
конфликт. Ако е възможно, тъй като има доколкото разбрах от всички клубове и от
болницата и медицинския център има дадени такива искания, да бъдат заложени като
сметка евентуално, това е пак препоръчително, да се вижда действително за какво
отиват разходите. Предполагам на план-сметките да не ни дадат пак едно редче за
това, едно редче за това и да бъдат разписани, особено клубовете, защото този път не
знам как ще си оправдаят парите. И да бъде заложено като план-сметка, за да можем
да видим тези пари действително къде искат да отидат, те хубаво, че искат завишение,
и по сто хиляди да искат това е ясно, въпроса е къде ще отидат парите и ние да го
виждаме, защото така гласуваме тяхно искане, общината иска да им помогне и да даде
пари на всички, а дефакто ние трябва да видим къде искат те да ги разхвърлят по пера
и евентуално после пък да видим да ли са отишли там, защото малко на тъмно става,
освен това ми е препоръка.
Петя Бойчева: Да, за всички клубове искате план-сметка в бюджета.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. … Ако нямате гласуваме
двете постъпили предложения: на г-н Чанков, предложението – субсидията на
„МБАЛ-Средец” от 60х.лв. да стане 80х.лв., който е съгласен с така направеното
предложение моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас,
предложението се прие.
И предложението на г-н Гърков за „МЦ І” субсидията от 40х.лв. да стане 45х.лв.,
който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас,
предложението се прие.
Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме вече в режим на гласуване, припомням
дебатите бяха до тук. Зачитаме точките, гласуваме всяка една поименно.
1. Приема бюджета на община СРЕДЕЦ за 2019 г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 17 801 071 лв. /съгласно Приложение 1, в. т.ч:
1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на
9 200 038 лв., в т.ч:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер
на 8 747 438 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на
12 561 лв.
1.1.1.3. Възстановен временен заем - 262 546 лв.
1.1.1.4. Финансиране – (-) 230 лв.
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1.1.1.5. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 177 723 лв., съгласно
Приложение № 2.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 8 601 033 лв., съгласно
Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 440 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 000 036 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 141 500 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 940 600 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер
на 200 900 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в
размер на 1 008 000 лв. , в т.ч.:
1.1.2.4.1. За други инвестиционни разходи в размер на 1 008 000 лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджети(нето) – (+) 74 177 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на
(-) 270 977 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 246 386 лв.
1.1.2.8. Финансиране – (-) 676 088 лв.
1.1.2.9. Преходен остатък от 2018 година в размер на 2 130 771 лв.,
съгласно Приложение № 2., в това число с целеви характер – 2 130 771 лв., от тях за
капиталови разходи 2 130 771 лв.
1.2. По разходите в размер на 17 801 071 лв., разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1.
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 9 200 038 лв., в т.ч.
резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 441 409 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности
със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на 342 777 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 8 258 256 лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет изчислено на касова
основа в размер на – ( -) 1 632 176 лв.
Гласуването е поименно.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 11
“против” – няма
“въздържали се” – 6
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
за
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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
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
От залата излезе Таня Тодорова.
Динко Цъцаров: Приема се.
2. Приема Програма за капиталовите разходи 2019 г. в размер на 3 221 489 лв.,
съгласно Приложение № 3.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в
размер на 1 008 000, съгласно Приложение 3.
2.2. Одобрява разпределението на преходния остатък от целева субсидия в
размер на 2 130 771 лв. Приложение 3.
2.3. Приема разчет на капиталовите разходите, финансирани с приходи от
постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №
3а.
2.4. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за
финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни
програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране,
съгласно Приложение № 3 б.
Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 10
“против” – няма
“въздържали се” – 6
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
за
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
15. Тодорка Славова Георгиева
въздържал се
16. Яна Иванова Биюкова
за
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17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 3.Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., без звената от
системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети,
съгласно Приложение 4.
3.1. Утвърждава числеността на персонала за делегираната от държавата
дейност „Общинска администрация“ - 100 щ.бр.
3.2. Определя размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината
и кметовете на кметства в община Средец, съгласно Приложение 8, считано от
01.01.2019 г.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 10
“против” – 1
“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
против
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
9. Николай Иванов Танчев
за
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
15. Тодорка Славова Георгиева
въздържал се
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
Живко Гърков: По процедура за обяснение на отрицателен вот. Сега или после.
Динко Цъцаров: Сега, гласуваме точка, по точка, а не се знае как ще гласувате
бюджета, може накрая да подкрепите целия бюджет, така, че допускам сега.
Живко Гърков: Обяснението ще бъде кратко. Прочитам това, което прочете г-жа
Бойчева: „т.3.1. Утвърждава числеността на персонала за делегираната от
държавата дейност „Общинска администрация“ - 100 щ.бр.”, повтарям 100 щ.бр.
Петя Бойчева: 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1.Членски внос – 11 140 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет / за погребение, за
други цели/ - 22 000 лв. /от кмета на общината – 11 000 лв. и от ОБС – 11 000 лв./ Във
връзка с това упълномощава кмета да определи комисия от служители от общинска
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администрация, която да разглежда основателността на исканията за помощи от
социално слаби граждани, в размер до 100 лв., която да прави предложение до него за
отпускане на такива помощи.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища – 227 760 лв., съгласно Приложение № 10.
4.3.2. Спортни клубове, в т.ч.:
Футболен клуб “Странджа - Агрокорн”- 48 000 лв.
Клуб по волейбол „Странджа”
17 000 лв.
Клуб по борба „Странджа 2001” 17 000 лв.
Сдружение „Модел яхт клуб”
9 000 лв.
Сдружение „Диалог“
–
5 000 лв.
4.3.3. За текуща дейност МБАЛ гр.Средец – 80 000 лв.
4.3.4. За текуща дейност Медицински център Средец – 45 000 лв.
4.4. Средствата се предоставят по сметките на съответните организации, като
субсидия, след получаването на заявки от тях и отчитане на получената предходна
субсидия.
4.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 11
“против” – няма
“въздържали се” – 5
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
въздържал се
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
9. Николай Иванов Танчев
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
13. Светла Иванова Джермова
за
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
въздържал се
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на наетите по
трудови правоотношения.
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5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на
общината в размер на 7 200 лв. - 2 % от планираната издръжката на Дейност
„Общинска администрация”.
5.3. Разходи за представителни на Председателя на ОбС в размер на 3 600 лв. –
1 % от планираната издръжка на Дейност „Общинска администрация”.
5.4. За средства за подобряване на медицинското обслужване на населението в
селата 36 000 лв.
5.5. За подпомагане на Съюз на инвалидите, ТСО на слепите, БАС гр.Средец,
Сдружение „Надежда за диабетика”, Певческа група „Надежда”, Тракийско дружество
”Лазо Лазов” и други нестопански организации до 8 000 лв.
5.6. За културни прояви /за празници на селата/ по 500 лв. на село.
5.7. Отпуска гориво във вид на дарение на ОДМВР – Бургас за нуждите на
Районно управление гр. Средец за 2019 година, обслужващ територията на община
Средец ежемесечно по 400 литра бензин А 95Н.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
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
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
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
за
От залата излезе Живко Гърков.
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 6.Утвърждава списък на длъжностните и лицата, които имат
право на транспортни разноски: за пътуване от местоживеене до месторабота и
обратно, съгласно Приложение № 7.
6.1. Определя размера на средствата - 50% поевтиняване от цените за
автомобилния транспорт – автобусни билети/, съгласно Приложение №7 за пътуващи
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в границите на общината кметски наместници и технически секретари в селата и
музейни служители.
6.2. Определя размера на средства 85% поевтиняване от цените за
автомобилния транспорт – автобусни билети, съгласно Приложение №7
за
пътуващите по маршрута гр.Бургас – гр.Средец и обратно.
6.3. За пътуващите учители от функция ”Образование” размера се определя
съгласно Наредбата за условията и реда за възстановяване на част от транспортните
разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите
звена.
6.4. Дава съгласие при липса на удобен обществен транспорт - по изключение,
по преценка на кмета на общината, да се заплаща на пътуващите разхода за гориво, в
случаите на ползване със собствен транспорт, в рамките на равностойността на
обществения транспорт, съгласно утвърдените лимити.
6.5. Одобрените лимити за възстановяване на транспортните разходи на лицата
включват и дължимите осигурителни вноски от работодателя съгласно чл.6 ал.2 от
КСО.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
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
за
4. Динко Янев Цъцаров
за
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
9. Николай Иванов Танчев
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
13. Светла Иванова Джермова
за
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
От залата излезе Антоанета Колеолова.
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 7. Утвърждава разходите, приходите и числеността на щатния
персонал на общинските предприятия - ОП „Общински гори”, съгласно Приложение
№ 11 и ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота”, съгласно Приложение №12 .
Динко Цъцаров: Гласуваме.
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Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 9
“против” – няма
“въздържали се” – 5
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
за
4. Динко Янев Цъцаров
за
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
9. Николай Иванов Танчев
за
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
15. Тодорка Славова Георгиева
въздържал се
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
В залата влезе Антоанета Колеолова.
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства
от Европейския съюз, съгласно Приложение № 9.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
за
4. Динко Янев Цъцаров
за
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
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
Председател:
Секретар:

30.
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
В залата влезе Живко Гърков.
От залата излезе Валери Ангелов.
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни
дейности с показатели за 2019 г. и прогнози за периода 2020 г. и 2021 г., по приходите,
помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по
разходите, съгласно Приложение № 13 и Прогнозата за общинският дълг Приложения
13а,13б,13в.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 12
“против” – няма
“въздържали се” – 3
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
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
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
13. Светла Иванова Джермова
за
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
В залата влезе Валери Ангелов.
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 10. Определя второстепенни разпоредители с бюджети през 2019
г., както следва:
10.1. Функция ”Образование” със следните дейности: Детски градини,
Извънучилищни дейности, Други дейности по образованието.
10.2. СУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, с директор Владислава Цанева;
10.3. ОУ ”Антон Страшимиров” с.Дебелт, с директор Стамена Дякова;
10.4. ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с.Загорци, с директор Тодор Павлов;
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10.5. ОУ ”Н.Й.Вапцаров” с.Факия и общежитие с директор Събинка
Господинова;
10.6. ПГМССЕ „Н.Й. Вапцаров” и общежитие с директор Димитър Лапчев;
10.7. Функция ”Социални дейности и здравеопазване”, със следните дейности:
Здравни кабинети в детски градини и училища, Детски ясли, Детски кухни,
Др.дейности по здравеопазването, Домашен социален патронаж, Клубове на
пенсионера, Програми за временна заетост, Дом за стари хора, Дом за възрастни хора
с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Кризисен център, Център за
обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип, Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи, Други служби и дейности по осигуряването,
подпомагането и заетостта;
10.8. Второстепенен разпоредител ОП „Общински гори” с директор
инж.Стойко Стоянов;
10.9. Второстепенен разпоредител ОП „Озеленяване, благоустройство и
чистота” с директор инж. Иван Георгиев;
10.10. Второстепенен разпоредител „Общински исторически музей” с
директор Красимира Костова.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 15
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
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
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
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 11. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2019
г. второстепенния разпоредил ”Образование”, без училищата на делегирани бюджети
в размер на 2 196 505 лв.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Председател:
Секретар:

32.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – 3
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
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
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
въздържал се
13. Светла Иванова Джермова
за
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 12. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2019
г. второстепенния разпоредител ”Здравеопазване и Социални дейности” в размер на
2 430 481 лв.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – 2
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
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
за
10. Петър Марков Джермов
за
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
13. Светла Иванова Джермова
за
Председател:
Секретар:

33.
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
въздържал се
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 13. Приема размер на бюджета с които да се разпорежда през
2019 г. второстепенен разпоредител ОП ”Общински гори” в размер на 922 400 лв.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 11
“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
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
въздържал се
13. Светла Иванова Джермова
за
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
въздържал се
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 14. Приема размер на бюджета с които да се разпорежда през
2019 г. второстепенен разпоредител ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” в
размер на 1 284 190 лв.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 10
“против” – няма
“въздържали се” – 6
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
Председател:
Секретар:

34.
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
9. Николай Иванов Танчев
за
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
15. Тодорка Славова Георгиева
въздържал се
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 15. Приема размер на бюджета с които ще се разпорежда през
2019 г., второстепенния разпоредител ”Общински исторически музей” в размер на 230
853 лв.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 15
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
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
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
13. Светла Иванова Джермова
за
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
за
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 16. Определя максимален размер на дълга, както следва:
16.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019г. в размер на 0 лв.
16.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края
на 2019 година в размер на 978 173 лв., Приложение №6.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Председател:
Секретар:

35.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 10
“против” – няма
“въздържали се” – 6
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
за
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
15. Тодорка Славова Георгиева
въздържал се
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
В залата влезе Таня Тодорова.
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 17. Приема за сведение информацията, съгласно чл.82, ал.3, т.4 и
т.5 от Закона за публичните финанси по прогнози на дружествата за 2019г., 2020 и
2021 г.съгласно Приложение № 14, 14а, 14б и 14в.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 10
“против” – няма
“въздържали се” – 7
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
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
въздържал се
Председател:
Секретар:

36.
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: Приема се.
Петя Бойчева: 18. Определя максимален размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 2 095 982 лв. (15 %
от средногодишния размер на отчетените разходи през последните 4 години – 13 973
214 лв.).
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 11
“против” – няма
“въздържали се” – 6
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
за
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
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 19. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2019 година в размер на 6 986 607 лв.- (50 % от
средния размер на разходите за последните 4 години – 13 973 214 лв.)
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – 3
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
Председател:
Секретар:

37.
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
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
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
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 20. Определя максимален размер на наличните към края на 2019
г. просрочени задължения в размер на 784 398 лв. – (5 % от отчетените разходи за
2018 г. – 15 687 983 лв.)
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 10
“против” – няма
“въздържали се” – 7
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
за
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: Приема се.

Председател:
Секретар:

38.
Петя Бойчева: 21. Определя размера на просрочените задължения от
предходни година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година в размер на
706 377 лв., съгласно Приложение № 5.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 10
“против” – няма
“въздържали се” – 7
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
за
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: Приема се.
Петя Бойчева: 22. Определя размера на просрочените вземания, които се
предвиждат да бъдат събрани през 2019 година в размер на 180 000 лв.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 11
“против” – няма
“въздържали се” – 6
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
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
Председател:
Секретар:

39.
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: Приема се.
Петя Бойчева: 23. Оправомощава кмета на общината да извършва
компенсирани промени:
23.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
23.2. Разпределя реализираните икономии от средства през 2019 година между
делегираните от държавата дейности във Функция „Здравеопазване” и Функция
„Социални дейности”.
23.3. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 9
“против” – 1
“въздържали се” – 7
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
за
4. Динко Янев Цъцаров
за
5. Живко Минков Гърков
против
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: Приема се.
Петя Бойчева: 24. Възлага на кмета на общината:
24.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с по-ниска степен.
Председател:
Секретар:

40.
24.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджет.
24.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
24.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните
разходи.
24.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети
и обяснителните записки към тях.
24.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния
Управляващ орган и на МФ.
24.7. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята
на дарителя.
24.8. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и
звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните
правила по СФУК.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 12
“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
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
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: Приема се.
Петя Бойчева: 25. За средствата по общинския бюджет за авансово финансиране
на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
Председател:
Секретар:

41.
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет
е част от общинския бюджет.
25.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договоря
срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата
програма.
25.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от
ЗПФ.
25.3. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват
изискванията по чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
25.4. Дава съгласие в рамките на бюджетната година, временно свободните
средства за делегираните от държавата дейности да се ползват за финансиране и на
други плащания по бюджета на община Средец, при условие, че не се нарушава
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените
им размери.
25.5. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от
набирателната сметка на общината за временно финансиране на възникнали
неотложни разходи.
25.6. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение
за предоставянето им по решение на ОбС.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 10
“против” – няма
“въздържали се” – 7
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
за
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: Приема се.
Председател:
Секретар:

42.
От залата излезе Яна Биюкова.
Петя Бойчева: 26. Дава съгласие, за съучастие и за междинни и окончателни
плащания по проекти, финансирани от финансови инструменти на ЕС и други
донорски програми, кмета да предприеме необходимите законови действия за
ползване на заем от Фонда за органите на местно самоуправление ”ФЛАГ”ЕАД,
централния бюджет и други източници за кредитиране.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 8
“против” – няма
“въздържали се” – 8
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
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
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: Не се приема.
Петя Бойчева: 27. Упълномощава кмета:
27.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и
да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници
за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
27.2. Да кандидатства за средствата от централния бюджет и други източници
на финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 15
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
Председател:
Секретар:

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
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
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
В залата влезе Яна Биюкова.
Петя Бойчева: 28. Задължава ръководителите на бюджетните
финансирани от общинския бюджет да спазват строга финансова дисциплина.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
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
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
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
Председател:
Секретар:

43.

звена,

44.
Петя Бойчева: 29. Приема за сведение протоколите от публичното обсъждане
на бюджета, съгласно списък на протоколите.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 12
“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
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
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: Приема се.
Петя Бойчева: 30. Разходването на бюджетните средства/без целевите
средства/се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
30.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до
размера на предоставените трансфери и се използуват по предназначение, като
разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.
30.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при спазване на следната
приоритетност: плащания по обслужване на дълга, съдебни решения, за трудови
разходи, разходи за покриване на просрочени задължения от минали години, за
разходи за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи - горива, ел.енергия,
вода, неотложни текущи ремонти и издръжка на социални здравни и образователни
заведения.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
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
Председател:
Секретар:

45.
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
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
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
въздържал се
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 31. Да информира ОБС в подходяща форма за вида, размера и
причините за просрочени задължения, както и просрочените вземания и да предложи
мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
Живко Гърков: Прощавайте, но кой ще го прави това нещо, че тука не пише.
Петя Бойчева: Отнася се за кмета на общината.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
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
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
въздържал се
Председател:
Секретар:

46.
Динко Цъцаров: Приема се.
Петя Бойчева: 32. Приложенията от № 1 до № 14 и Протоколите от обсъждане
на бюджета са неразделна част от Решението на Общинския съвет.
Динко Цъцаров: Гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
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
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
въздържал се
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка с направените промени. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” –
няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 707
30 януари 2019 година
На основание чл.52, ал.1 и чл.21 ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл. 94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019г., ПМС № 344/21.12.2018 г. за
изпълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общински
бюджет на община Средец,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема бюджета на община СРЕДЕЦ за 2019 г. както следва:
Председател:
Секретар:

1.1. По приходите в размер на 17 801 071 лв. /съгласно Приложение 1, в

47.

т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на
9 200 038 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в
размер на 8 747 438 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер
на 12 561 лв.
1.1.1.3. Възстановен временен заем - 262 546 лв.
1.1.1.4. Финансиране – (-) 230 лв.
1.1.1.5. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 177 723 лв., съгласно
Приложение № 2.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 8 601 033 лв., съгласно
Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 440 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 000 036 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 141 500 лв., в т.ч:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 940 600 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер
на 200 900 лв.
1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в
размер на 1 008 000 лв. , в т.ч.:
1.1.2.4.1. За други инвестиционни разходи в размер на 1 008 000 лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджети(нето) – (+) 74 177 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер
на (-) 270 977 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 246 386 лв.
1.1.2.8. Финансиране – (-) 676 088 лв.
1.1.2.9. Преходен остатък от 2018 година в размер на 2 130 771 лв.,
съгласно Приложение № 2., в това число с целеви характер – 2 130 771 лв., от тях за
капиталови разходи 2 130 771 лв.
1.2. По разходите в размер на 17 801 071 лв., разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 9 200 038 лв., в
т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 441 409 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата
дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер
на 342 777 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 8 258 256 лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет изчислено на касова
основа в размер на – ( -) 1 632 176 лв.
2. Приема Програма за капиталовите разходи 2019 г. в размер на 3 221 489 лв.,
съгласно Приложение № 3.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в
размер на 1 008 000, съгласно Приложение 3.
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2.2. Одобрява разпределението на преходния остатък от целева субсидия в
размер на 2 130 771 лв. Приложение 3.
2.3. Приема разчет на капиталовите разходите, финансирани с приходи от
постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгласно Приложение
№ 3а.
2.4. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за
финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни
програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране,
съгласно Приложение № 3 б.
3.Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., без звената от системата
на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно
Приложение 4.
3.1. Утвърждава числеността на персонала за делегираната от
държавата дейност „Общинска администрация“ - 100 щ.бр.
3.2. Определя размера на трудовото възнаграждение на кмета на
общината и кметовете на кметства в община Средец, съгласно Приложение 8,
считано от 01.01.2019 г.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1.Членски внос – 11 140 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет / за погребение, за
други цели/ - 22 000 лв. /от кмета на общината – 11 000 лв. и от ОБС – 11 000 лв./ Във
връзка с това упълномощава кмета да определи комисия от служители от общинска
администрация, която да разглежда основателността на исканията за помощи от
социално слаби граждани, в размер до 100 лв., която да прави предложение до него за
отпускане на такива помощи.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища – 227 760 лв., съгласно Приложение № 10.
4.3.2. Спортни клубове, в т.ч.:
Футболен клуб “Странджа - Агрокорн”- 48 000 лв.
Клуб по волейбол „Странджа”
17 000 лв.
Клуб по борба „Странджа 2001” 17 000 лв.
Сдружение „Модел яхт клуб”
9 000 лв.
Сдружение „Диалог“
–
5 000 лв.
4.3.3. За текуща дейност МБАЛ гр.Средец – 80 000 лв.
4.3.4. За текуща дейност Медицински център Средец – 45 000 лв.
4.4. Средствата се предоставят по сметките на съответните организации,
като субсидия, след получаването на заявки от тях и отчитане на получената
предходна субсидия.
4.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на наетите по
трудови правоотношения.
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5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета
на общината в размер на 7 200 лв. - 2 % от планираната издръжката на Дейност
„Общинска администрация”.
5.3. Разходи за представителни на Председателя на ОбС в размер на 3 600 лв.
– 1 % от планираната издръжка на Дейност „Общинска администрация”.
5.4. За средства за подобряване на медицинското обслужване на населението
в селата 36 000 лв.
5.5. За подпомагане на Съюз на инвалидите, ТСО на слепите, БАС гр.Средец,
Сдружение „Надежда за диабетика”, Певческа група „Надежда”, Тракийско
дружество ”Лазо Лазов” и други нестопански организации до 8 000 лв.
5.6. За културни прояви /за празници на селата/ по 500 лв. на село.
5.7. Отпуска гориво във вид на дарение на ОДМВР – Бургас за нуждите на
Районно управление гр. Средец за 2019 година, обслужващ територията на община
Средец ежемесечно по 400 литра бензин А 95Н.
6.Утвърждава списък на длъжностните и лицата, които имат право на
транспортни разноски: за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно,
съгласно Приложение № 7.
6.1. Определя размера на средствата - 50% поевтиняване от цените за
автомобилния транспорт – автобусни билети/, съгласно Приложение №7 за
пътуващи в границите на общината кметски наместници и технически секретари в
селата и музейни служители.
6.2. Определя размера на средства 85% поевтиняване от цените за
автомобилния транспорт – автобусни билети, съгласно Приложение №7 за
пътуващите по маршрута гр.Бургас – гр.Средец и обратно.
6.3. За пътуващите учители от функция ”Образование” размера се определя
съгласно Наредбата за условията и реда за възстановяване на част от
транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата
и обслужващите звена.
6.4. Дава съгласие при липса на удобен обществен транспорт - по изключение,
по преценка на кмета на общината, да се заплаща на пътуващите разхода за гориво,
в случаите на ползване със собствен транспорт, в рамките на равностойността на
обществения транспорт, съгласно утвърдените лимити.
6.5. Одобрените лимити за възстановяване на транспортните разходи на
лицата включват и дължимите осигурителни вноски от работодателя съгласно чл.6
ал.2 от КСО.
7. Утвърждава разходите, приходите и числеността на щатния персонал на
общинските предприятия - ОП „Общински гори”, съгласно Приложение № 11 и ОП
„Озеленяване, благоустройство и чистота”, съгласно Приложение №12 .
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз, съгласно Приложение № 9.
9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности с
показатели за 2019 г. и прогнози за периода 2020 г. и 2021 г., по приходите,
помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по
разходите, съгласно Приложение № 13 и Прогнозата за общинският дълг
Приложения 13а,13б,13в.
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10. Определя второстепенни разпоредители с бюджети през 2019 г., както
следва:
10.1.Функция ”Образование” със следните дейности: Детски градини,
Извънучилищни дейности, Други дейности по образованието.
10.2. СУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, с директор Владислава Цанева;
10.3. ОУ ”Антон Страшимиров” с.Дебелт, с директор Стамена Дякова;
10.4. ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с.Загорци, с директор Тодор Павлов;
10.5. ОУ ”Н.Й.Вапцаров” с.Факия и общежитие
с директор Събинка
Господинова;
10.6. ПГМССЕ „Н.Й. Вапцаров” и общежитие с директор Димитър Лапчев;
10.7. Функция ”Социални дейности и здравеопазване”, със следните
дейности: Здравни кабинети в детски градини и училища, Детски ясли, Детски кухни,
Др.дейности по здравеопазването, Домашен социален патронаж, Клубове на
пенсионера, Програми за временна заетост, Дом за стари хора, Дом за възрастни
хора с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Кризисен център, Център
за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип, Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи, Други служби и дейности по
осигуряването, подпомагането и заетостта;
10.8. Второстепенен разпоредител ОП „Общински гори” с директор
инж.Стойко Стоянов;
10.9. Второстепенен разпоредител ОП „Озеленяване, благоустройство и
чистота” с директор инж. Иван Георгиев;
10.10. Второстепенен разпоредител „Общински исторически музей” с
директор Красимира Костова.
11. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2019 г.
второстепенния разпоредил ”Образование”, без училищата на делегирани бюджети
в размер на 2 196 505 лв.
12. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2019 г.
второстепенния разпоредител ”Здравеопазване и Социални дейности” в размер на
2 430 481 лв.
13. Приема размер на бюджета с които да се разпорежда през 2019 г.
второстепенен разпоредител ОП ”Общински гори” в размер на 922 400 лв.
14. Приема размер на бюджета с които да се разпорежда през 2019 г.
второстепенен разпоредител ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” в
размер на 1 284 190 лв.
15. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2018 г.,
второстепенния разпоредител ”Общински исторически музей” в размер на 230 853
лв.
16. Определя максимален размер на дълга, както следва:
16.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019г. в размер на 0 лв.
16.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края
на 2019 година в размер на 978 173 лв., Приложение №6.
17. Приема за сведение информацията, съгласно чл.82, ал.3, т.4 и т.5 от Закона
за публичните финанси по прогнози на дружествата за 2019г., 2020 и 2021 г.съгласно
Приложение № 14,14 а,14 б и 14 в.
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18. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 2 095 982 лв. (15 % от
средногодишния размер на отчетените разходи през последните 4 години – 13 973
214 лв. )
19. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2019 година в размер на 6 986 607 лв.- (50 % от средния размер
на разходите за последните 4 години – 13 973 214 лв.)
20. Определя максимален размер на наличните към края на 2019 г. просрочени
задължения в размер на 784 398 лв. – (5 % от отчетените разходи за 2018 г. –
15 687 983 лв.)
21. Определя размера на просрочените задължения от предходни година, които
ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година в размер на 706 377 лв., съгласно
Приложение № 5.
22. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да
бъдат събрани през 2019 година в размер на 180 000 лв.
23. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
23.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност , с изключение на
дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност.
23.2. Разпределя реализираните икономии от средства през 2019 година
между делегираните от държавата дейности във Функция „Здравеопазване” и
Функция „Социални дейности”.
23.3. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на
разходите.
24. Възлага на кмета на общината:
24.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с по-ниска степен.
24.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджет.
24.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението.
24.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
24.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните
отчети и обяснителните записки към тях.
24.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията
на съответния Управляващ орган и на МФ.
24.7. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с
волята на дарителя.
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24.8. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и
звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните
правила по СФУК .
25. За средствата по общинския бюджет за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет
е част от общинския бюджет.
25.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договоря
срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата
програма.
25.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от
ЗПФ.
25.3. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се
спазват изискванията по чл.104,ал.1, т.4 от ЗПФ.
25.4. Дава съгласие в рамките на бюджетната година, временно свободните
средства за делегираните от държавата дейности да се ползват за финансиране и
на други плащания по бюджета на община Средец, при условие, че не се нарушава
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в
определените им размери.
25.5. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от
набирателната сметка на общината за временно финансиране на възникнали
неотложни разходи.
25.6. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася
предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
26. Упълномощава кмета:
26.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти
и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други
фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.
26.2. Да кандидатства за средствата от централния бюджет и други
източници на финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
27. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от
общинския бюджет да спазват строга финансова дисциплина.
28. Приема за сведение протоколите от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно списък на протоколите.
29. Разходването на бюджетните средства/без целевите средства/се
осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
29.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до
размера на предоставените трансфери и се използуват по предназначение, като
разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.
29.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при спазване на следната
приоритетност: плащания по обслужване на дълга, съдебни решения, за трудови
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разходи, разходи за покриване на просрочени задължения от минали години, за
разходи за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи - горива, ел.енергия,
вода, неотложни текущи ремонти и издръжка на социални здравни и образователни
заведения.
30. Кмета на общината да информира ОБС в подходяща форма за вида,
размера и причините за просрочени задължения, както и просрочените вземания и да
предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
31. Приложенията от № 1 до № 14 и Протоколите от обсъждане на бюджета
са неразделна част от Решението на Общинския съвет.

Председател:
Секретар:

54.

Председател:
Секретар:

55.

Председател:
Секретар:

56.

Председател:
Секретар:

57.

Председател:
Секретар:

58.

Председател:
Секретар:

59.

Председател:
Секретар:

60.

Председател:
Секретар:

61.

Председател:
Секретар:

62.

Председател:
Секретар:

63.

Председател:
Секретар:

64.

Председател:
Секретар:

65.

Председател:
Секретар:

66.

Председател:
Секретар:

67.

Председател:
Секретар:

68.

Председател:
Секретар:

69.

Председател:
Секретар:

70.

Председател:
Секретар:

71.

Председател:
Секретар:

72.

Председател:
Секретар:

73.

Председател:
Секретар:

74.

Председател:
Секретар:

75.

Председател:
Секретар:

76.

Председател:
Секретар:

77.

Председател:
Секретар:

78.

Председател:
Секретар:

79.

Председател:
Секретар:

80.

Председател:
Секретар:

81.

Председател:
Секретар:

82.

Председател:
Секретар:

83.

Председател:
Секретар:

84.

Председател:
Секретар:

85.

Председател:
Секретар:

86.

Председател:
Секретар:

87.

Председател:
Секретар:

88.

Председател:
Секретар:

89.

Председател:
Секретар:

90.

Председател:
Секретар:

91.

Председател:
Секретар:

92.

Председател:
Секретар:

93.

Председател:
Секретар:

94.

Председател:
Секретар:

95.

Председател:
Секретар:

96.

Председател:
Секретар:

97.

Председател:
Секретар:

98.

Председател:
Секретар:

99.

Председател:
Секретар:

100.

Председател:
Секретар:

101.

Председател:
Секретар:

102.

Председател:
Секретар:

103.

Председател:
Секретар:

104.

Председател:
Секретар:

105.

Председател:
Секретар:

106.

Председател:
Секретар:

107.

Председател:
Секретар:

108.

Председател:
Секретар:

109.

Председател:
Секретар:

110.

Председател:
Секретар:

111.

Председател:
Секретар:

112.

Председател:
Секретар:

113.

Председател:
Секретар:

114.

Председател:
Секретар:

115.

Председател:
Секретар:

116.

Председател:
Секретар:

117.

Председател:
Секретар:

118.

Председател:
Секретар:

119.

Председател:
Секретар:

120.

Председател:
Секретар:

121.

Председател:
Секретар:

122.

Председател:
Секретар:

123.

Председател:
Секретар:

124.

Председател:
Секретар:

125.

Председател:
Секретар:

126.

Председател:
Секретар:

127.

Председател:
Секретар:

128.

Председател:
Секретар:

129.

Председател:
Секретар:

130.

Председател:
Секретар:

131.

Председател:
Секретар:

132.

Председател:
Секретар:

133.

Председател:
Секретар:

134.

Председател:
Секретар:

135.

Председател:
Секретар:

136.

Председател:
Секретар:

137.

Председател:
Секретар:

138.

Председател:
Секретар:

139.

Председател:
Секретар:

140.

Председател:
Секретар:

141.

Председател:
Секретар:

142.

Председател:
Секретар:

143.

Председател:
Секретар:

144.

Председател:
Секретар:

145.

Председател:
Секретар:

146.

Председател:
Секретар:

147.

Председател:
Секретар:

148.

Председател:
Секретар:

149.

Председател:
Секретар:

150.

Председател:
Секретар:

151.

Председател:
Секретар:

152.

Председател:
Секретар:

153.

Председател:
Секретар:

154.

Председател:
Секретар:

155.

Председател:
Секретар:

156.

Председател:
Секретар:

157.

Председател:
Секретар:

158.

Председател:
Секретар:

159.

Председател:
Секретар:

160.

Председател:
Секретар:

161.

Председател:
Секретар:

162.

Председател:
Секретар:

163.

Председател:
Секретар:

164.

Председател:
Секретар:

165.

Председател:
Секретар:

166.

Председател:
Секретар:

167.

Председател:
Секретар:

168.

Председател:
Секретар:

169.

Председател:
Секретар:

170.

Председател:
Секретар:

171.

Председател:
Секретар:

172.

Председател:
Секретар:

173.

Председател:
Секретар:

174.

Председател:
Секретар:

175.

Председател:
Секретар:

176.

Председател:
Секретар:

177.

Председател:
Секретар:

178.

Председател:
Секретар:

179.

Председател:
Секретар:

180.

Председател:
Секретар:

181.

Председател:
Секретар:

182.

Председател:
Секретар:

183.

Председател:
Секретар:

184.

Председател:
Секретар:

185.

Председател:
Секретар:

186.

Председател:
Секретар:

187.

Председател:
Секретар:

188.

Председател:
Секретар:

189.

Председател:
Секретар:

190.

Председател:
Секретар:

191.

Председател:
Секретар:

192.

Председател:
Секретар:

193.

Председател:
Секретар:

194.

Председател:
Секретар:

195.

Председател:
Секретар:

196.

Председател:
Секретар:

197.

Председател:
Секретар:

198.

Председател:
Секретар:

199.

Председател:
Секретар:

200.

Председател:
Секретар:

201.

Председател:
Секретар:

202.

Председател:
Секретар:

203.

Председател:
Секретар:

204.

Председател:
Секретар:

205.

Председател:
Секретар:

206.

Председател:
Секретар:

207.

Председател:
Секретар:

208.

Председател:
Секретар:

209.

Председател:
Секретар:

210.

Председател:
Секретар:

211.

Председател:
Секретар:

212.

Председател:
Секретар:

213.

Председател:
Секретар:

214.

Председател:
Секретар:

215.

Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – 3
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
за
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
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
въздържал се

Инж. Иван Жабов: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа
общински съветници, скъпи колеги и гости, изключително съм доволен, че от тук
присъстващите всички общински съветници, част от вас приехте бюджета на община
Средец, тъй като в този бюджет за 2019г. е заложена една изключително
оптимистична капиталова програма в която са заложени исканията на жителите на
общината за обновяване на инфраструктурата в град Средец и рехабилитацията на
част от четвъртокласната пътна мрежа. Благодаря на тези които гласуваха – за, в
подкрепа на бюджета.
Ръкопляскания в залата.
Председателя на съвета обяви двадесет минутна почивка. След изтичане на
времето заседанието продължи с кворум от четиринадесет общински съветника.
Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме с ТОЧКА СЕДМА от днешния дневен
ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
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
Председател:
Секретар:

216.

Р Е Ш Е Н И Е № 708
30 януари 2019 година

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 9, ал. 2, включително срещу застрахователните рискове по ал.1 от
Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема списък на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане за 2019 година.
2. Възлага на кмета на Общината при необходимост да предлага за утвърждаване
промени в списъка по т. 1.
Списък на имотите – частна общинска собственост,
подлежащи на задължително застраховане
№
1.

Акт за ЧОС
2022/17.03.2011г.

2.

75/02.02.1998г.

3.

1494/03.09.2008г.

4.

2517/13.02.2013г.

5.

241/11.12.1998г.

6.

2896/03.12.2014г.

7.

2556/03.12.2014г.

Индентификация на имота
сгради: масивна триетажна сграда със ЗП
от 299кв.м., масивен триетажен кухненски
блок със ЗП от 510 кв.м. в УПИ ХІІІ кв.11
Сгради /бивш битов комбинат/ със ЗП от
240кв.м., столова, кухня и клуб със ЗП от
300кв.м. в УПИ ХVІІ кв.47
двуетажна масивна сграда /б.училище/ със
ЗП от 926кв.м. в УПИ І кв.49А
Реално обособена част от триетажна
масивна сграда
с начин на ползване административна дейност със ЗП от
268кв.м., представляваща втори и трети
етаж в УПИ І кв.26
Пенсионерски клуб със ЗП 219,69кв.м. в УПИ І
кв.6
Клуб за обществ. ползване със ЗП от 194кв.м.
в УПИ VІІ кв.31.
Зелена къща в УПИ І, квартал 27А

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

Населено място
Гр. Средец
Гр. Средец
Гр. Средец
Гр. Средец

Гр. Средец
с. Факия
Гр. Средец

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

217.

за
за
за
за
за
за
-

В залата влезе Тодорка Георгиева.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов –
Кмет на община Средец относно: Ползване на собствени средства натрупани
като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване
на специализирана техника за отпадъци.
Докладва Георги Караиванов – мл. експерт "Екология" при общинска
администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване по докладната. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Г-н Караиванов, идеята е много добра. Имам само един въпрос,
всъщност хайде да уточним първо за което аз получих запитвания, да обясним на
хората по принцип. Кофата тип „Мева“ е този казан, който стои пред всяка къща, а
контейнерите 1100 куб. са тези на колелцата. Говорим за натрупани средства по чл.64
от Закона за управление на отпадъците, бихте ли ми казали имате ли информация,
тези средства на каква сума възлизат.
Георги Караиванов: Сумата към момента е 908557лв.
Живко Гърков: Натрупана от фирма на община Средец, които могат да се
ползват преференциално само за целите на сметоизвозването, сметосъбирането и т.н.
И доколкото виждам решението за използване на тези средства се дава от
Регионалното сдружение по чл.26.
Георги Караиванов: Да, необходимо е решение от Регионалното сдружение,
както и от общинския съвет.
Живко Гърков: Т.е. ние трябва да одобрим, което е съвсем нормално и след това
Регионалното сдружение на основата на нашето одобрение да потегли процедурата. И
всъщност процедурата ще тръгне тогава когато първо общинския съвет гласува
съответната докладна записка, след това тя ще бъде внесена в сдружението и би
трябвало да няма проблем, за да ни одобри.
Иван Жабов: Искам да кажа във връзка със сдружението, досега две общини на
заседания са внасяли такива предложения, няма никакъв проблем да не се гласува.
Живко Гърков: Един въпрос към инж. Георгиев. Г-н Георгиев, при положение,
че всичко мине нормално за процедурата в което сто процента съм сигурен, в рамките
на колко време ще се осъществи закупуването на автомобилите, защото за
контейнерите предполагам ще стане бързо.
Инж. Иван Георгиев: Трябва да мине с обществена поръчка.
Адв. Ирина Камбурова: Ще е голяма процедура, поне 40-50 дни, да не
прекаляваме с по-малкия срок около два месеца.
Председател:
Секретар:

218.
Живко Гърков: Ние говорихме на комисиите, че специализирания автомобил
трябва да носи достатъчно количество смет и да може да влиза в по-неприятния терен,
който съществува в нашата община.
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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 709
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013
г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Дава съгласие на Кметът на Община Средец да предприеме необходимите
законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от
собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление
на отпадъците, за закупуване на специализиран автомобил за събиране и извозване на
битови отпадъци, контейнери и кофи на обща стойност в размер на 213800 без
ДДС, както следва: 1 брой специализиран автомобил за събиране и извозване на
битови отпадъци – 140000 без ДДС, 300 броя кофи тип „Мева“ - на стойност 16200
без ДДС, 120 броя контейнера 1100 куб. – на стойност 57600 без ДДС.
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
за
Председател:
Секретар:

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

219.

за
за
-

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по процедура за
подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони”, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., от
Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ
Средец.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Петър Джермов.
Петър Джермов: Значи като цяло адмирации, подкрепям докладната особено с
това, че 200х.лв. не се съфинансират от страна на бенифициента, от нас, супер.
Въпросът ми е следния, по какъв критерии се определят улиците за ремонт, в момента
които са включени, и може ли да се включи евентуално ул. „Й. Николова” тъй като е
една от най-проблемните улици в града.
Маргарита Стойчева: Долу-горе сме се съобразили с КСС-то, тъй като тавана
за кандидатстване при МИГ по 7.2 е 200х.лв. максимума. В тях влизат и услугите, това
е проектирането, авторския надзор, строителния надзор, така че затова сме
предвидили улици, които са малки.
Петър Джермов: А за ул. „Й. Николова” ще може ли да се кандидатства,
наистина улицата е трагична там, не знам да ли сте минавали. Може би това е улицата,
където хората най- много са възразявали и оплаквания са писали.
Маргарита Стойчева: Търсят се варианти за финансиране. По голямата мярка
7.2 която отвори към Програмата за развитие на селските райони нямаше как да се
кандидатства, защото изискването беше улицата за която ще се търси безвъзмездна
помощ да има връзка с главен път и това беше единствено ул. „В. Коларов”. И пак
гранда беше толкова колкото за ул. „В. Коларов” и три малки улички, за ул. „Й.
Николова” е доста голяма сумата, така че нямаше как да кандидатстваме, но се търси
вариант и за тази улица.
Живко Гърков: Има ли включено изискване по проектите на МИГ, че трябва да
бъде ремонтирана цяла улица.
Маргарита Стойчева: Не.
Живко Гърков: Ами тогава да ползваме част от нея, от номер еди си кой до
номер еди си кой, който пак да влезе, аз не виждам пречка.
Маргарита Стойчева: Ами проектирането за ул. „Й. Николова” е за цялата
улица, то вече е проектирано, много преди да отвори мярката към МИГ-а.
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председател:
Секретар:

220.
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 № 710
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с т. 24.1 Общи документи от Условията за
кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец“ по ПРСР 20142020,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект
„Реконструкция на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“ в
гр.Средец“, по процедура № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2
”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони”, по ПРСР 2014-2020 г., от Стратегия на Водено от
общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец“.
2. Дейностите включени в проектното предложение съответстват на
приоритетите на Общински план за развитие на община Средец 2014-2020, а
именно: Цел 3: Интегрирано развитие на общинската територия и нейното
адекватно инфраструктурно осигуряване, Мярка 2: Цялостно подобряване на
общинската техническа и бизнес инфраструктура, Дейност: Ремонт на улична
мрежа в община Средец
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
за
Председател:
Секретар:

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

221.

за
за
-

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСТА е със същото съдържание – Докладна записка
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по
процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2
”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони”, по Програма за развитие на селските райони 20142020 г., от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на
„МИГ 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 711
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с т. 24.1 Общи документи от Условията за
кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец“ по ПРСР 20142020,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект
"Благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи за широко ползване, в
УПИ I , кв.25 по плана на с. Факия община Средец" по процедура № BG06RDNP00119.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по ПРСР 2014-2020 г.,
от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ
Средец“.
2. Дейностите включени в проектното предложение съответстват на
приоритетите на Общински план за развитие на община Средец 2014-2020, а
именно: Цел 3: Интегрирано развитие на общинската територия и нейното
адекватно инфраструктурно осигуряване, Мярка 2: Цялостно подобряване на
общинската техническа и бизнес инфраструктура, Дейност: Благоустрояване.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Председател:
Секретар:

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

222.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
-

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСТА – Докладна записка от инж. Иван
Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за анексиране на
договори за аренда, сключени между община Средец и „Агро-лес” ООД.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Уважаеми общински съветници и представители на
администрацията,
Разглеждаме темата за горските насаждения от орехи и лешници за трети път в
рамките на 5 месеца. Запознахме се с инвестиционните намерения на Арендатора,
които през месец август миналата година изяви желание за закупуване на
арендованите площи заедно с прилежащите в съседство при първоначална средна
стойност под 400 лв./дка. Неудовлетворен от цената Общинския съвет възложи нови
оценки, които доказаха средна цена 1040лв/дка. По-мое мнение и тази цена бе твърде
ниска, но до гласуването ѝ така и не се стигна, понеже на Арендатора може би се видя
твърде висока и той оттегли заявката си за закупуване. Друг е принципния въпрос
дали трябва изобщо да се продава тази крупна комасирана недвижима общинска
собственост? Моето мнение е против такава продажба, но не съм взел думата да го
обосновавам, още повече тя вече не е на дневен ред. Направих този бърз преглед на
близките събития, защото те са свързани с настоящото обсъждане.

Председател:
Секретар:

223.
Съгласно последното искане на Арендатора Агролес е заявено желание да се
продължи арендата, но при промяна на трите договора с допълнение той да може да
засажда в междуредията на съществуващите орехи и лешници и други черупкови
насаждения, в случая бадеми. Това е промяна на основен пункт в договора, а именно
неговия предмет. Арендаторът заявява, че такава промяна не е в противоречие с
действащото законодателство посочвайки Закона за арендата в земеделието. Надявам
се юристите на Общината да са разгледали законосъобразността на искането, след
като настоящата докладна е съгласувана от тях.
Аз обаче искам да Ви обърна внимание на нещо, което пропускаме! Въпросните
територии са горски и като такива предназначението им съгласно Закона за горите не
е за създаване на трайни насаждение било то от черупкови, или други плодни
дръвчета. Не ме разбирайте погрешно, аз не търся варианти да провокирам отхвърляне
на настоящата докладна. По скоро обратното търся вариант за предоговаряне, което да
премине контрола по законосъобразност, както и да бъдат защитени интересите на
общината. В този ред на мисли предлагам в новия анекс да се включи клауза за защита
на съществуващите дървета от орехи и лешници, защото точно тези стари, даже
престарели и бракувани насаждения ни дават законовия претекст да изменим частично
предмета на дейност, без да променяме горското предназначение на тези площи. В
противен случай, те трябва те да се отсекат и заменят с основни видове за
производство на дървесина, в числото на които бадемите не са. Въпросната орехова
градина не е градина с овощни дръвчета, не е ‘’тайно насаждение ’’, а гора. Поради
това предлагам включването в анекса на допълнителен текст :
‘’В случай на пълно изсъхване на част от съществуващите дървета от орехи и
лешници, същите да бъдат извадени от състава на насаждението след като бъдат
описани и маркирани от комисия с участие на представители на Общински съвет,
Общинска администрация, ОП-Общински гори и Арендатора и сечта им да се проведе
при спазване на разпоредбите на Закона за горите ’’.
Уважаеми колеги, това което прави впечатление в трите договори за аренда е
липсата на санкции, което според мен е несериозно. Това ми дава основание да
поискам при предстоящите анекси, пропуска да бъде елиминиран с включването на
такива санкции и неустойки при пълно, или частично неизпълнение в предмета и
клаузите на договора, при забава в плащанията по него и други необходими такива
съгласно българското законодателство. Арендаторът иска нещо от нас, но считам, че в
защита на интересите на гражданите на тази община и ние трябва да поискаме нещо
от него. Така няма да се допусне некоректно поведение относно констатираното
забавено плащане, или още по-драстичното ползване на гратисен период за създаване
на нови насаждения от орехи и лешници по-първия договор без фактически да е
създадено почти нищо. В тази връзка правя второто си предложение:
‘’Общински съвет Средец възлага на кмета и юристите на Община Средец в
предстоящите анекси да се договорят и включат клаузи за санкции и неустойки при
частично или пълно неизпълнение на предмета и клаузите по договора, в това число
неплащане или забава в плащането на годишните вноски по договорите ’’.
Председател:
Секретар:

224.
Маргарита Стойчева: Сега договора не е пред мен, но при забавено
плащане има неустойка от 0,3% за всеки просрочен ден. Те са идентични договорите,
има го и при всяко забавяне се плаща неустойка.
Живко Гърков: Платени ли са всички суми съгласно договора от арендатора за
2018г., да ли са платени с неустойка съгласно договора.
Маргарита Стойчева: Да платени са. Мога да ви ги зачета, 36520.92лв. по трите
договора дължи за 2018-2019г. фирмата с инфлационния коефициент. Платени са
36520.92лв. и тъй като има забавяне за една част, платен е януари, лихви са внесени
към 28.01. – 3834.70лв.
Живко Гърков: Добре, благодаря ви, но все пак държа да си изпълните
уговорката и да ги представите в писмен вид тези неща. Та това е положението
уважаеми колеги, по отношение на приемането на анекса към договора, специално за
първата част, която касае евентуалното пълно *** част от съществуващите дървета и
орехи и процедура, която да регламентира как ще се изрежат те, защото в анекса
такова нещо няма.
Динко Цъцаров: Г-н Атанасов искаше думата.
Гошо Атанасов: Имам един такъв въпрос – има ли становище от
Министерството на земеделието и горите за промяната на тази земя, която е общинска
гора би трябвало да има становище поне от регионалното горско, че ще има някаква
промяна пак, има ли такова становище или няма. Или това не засяга закона за горите
или от тяхна страна няма никакъв проблем, тъй като ние сменяме статута на земята.
Маргарита Стойчева: Не го променяме статута, не променяме начина на трайно
ползване, той до сега е с горско-плодни култури, но в самия горско-стопански план,
предполагам, че е и г-н Чанков е запознат, там е заложено, това са горско-стопански
култури само орехи и дори са заложени за санитарна сеч на 100%. Това е в горскостопанския план заложено, но това което в момента каза и г-н Гърков, че трябва да се
заложат в анекса да се изчистят тези орехи, аз не знам докато е под аренда този
договор няма как да го извърши, общинското горско може да го направи, ако е
свободен имот.
Живко Гърков: Вярно ли е, че на същия арендатор, камион или трактор с
ремарке е задържан от контролните органи на Регионалното управление на горите и
ремаркето още стои, ако не ме лъже паметта долу в рибарска среща и вътре има
отрязани орехи и няма марки, няма нищо. Знаете ли го този факт. Как тогава да
разчитаме на коректността на арендатора при положение, че негов собствен трактор с
ремарке напълнено с орехи е задържан от горските и нямат нито марки, нито нищо.
Трактора е освободен, а ремаркето е още долу в Държавното горско на рибарска
среща или поне беше долу до миналата седмица, сега не знам да ли е там. Хайде
кажете ми как кореспондира този факт печален, с коректността на арендатора, това за
мене означава, че в момента арендатора унищожава орехови насаждения, какви, как и
защо, не искам да говоря, защото човек трябва да говори с факти, но за мен това е
факт. Просто изисквам да бъде проверен този факт от страна на общинската
администрация, да ли е имало такова нещо и ако има какви мерки трябва да
предприеме общината, защото това за мене е най-малкото нарушение на арендния
договор между общината и съответния арендатор, да ли ще е „Агролес” или сегашния
Председател:
Секретар:
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собственик според мен няма значение. Мисля, че съм в пълното си право да
поставям какво искам.
Динко Цъцаров: Г-жо Камбурова, аз имам един въпрос, това което предлага г-н
Гърков, да се добави, не трябва ли да е предмет на друга докладна.
Адв. Ирина Камбурова: Не, то така или иначе предложението е да се направи
анекс, аз считам, че по-скоро г-н Гърков трябва да допълни в коя част касае тази
промяна, защото внесената докладна касае предмета на договора, допълваме предмета
на договор. А поне по смисъла на това, което изчетохте, ще ми извинявате, но то е
доста подробно, мисля че то касае уреждане на права и задължения между страните,
нали така, правилно ли съм ви разбрала, по отношение на изчистване и т.н.
Динко Цъцаров: Това ми е въпроса дали не е извън контекста на тази докладна.
Адв. Ирина Камбурова: Няма пречка, той прави предложение, това предложение
от ваша страна трябва да бъде подложено на гласуване, *** в допълнителния анекс, но
той не касае предмета на договора според мен чисто юридически, нали това което каза
г-н Гърков, по-скоро касае друг раздел на самия договор. Вашето предложение е да
бъде включено в анекса като още една точка.
Живко Гърков: Това, че арендатора има собствено искане и касае само предмета
на договора, пречили на нас като наемодател да вкараме и тази клауза, юридически
дали е възможно.
Адв. Ирина Камбурова: Не, това е ваше предложение и трябва да бъде
подложено на гласуване. Вие го предлагате да бъде включено в договора.
Живко Гърков: В крайна сметка говорим за горски насаждения и когато са
горски насаждения те попадат под егидата и под шапката на Закона за горите така или
иначе. Докато арендатора *** Закона за горите, защото него не го устройва, аз
разбирам, те са прави хората, те предлагат това което им е угода. Въпроса е от страна
на общината ние да предприемем необходимите мерки, да не се получи така, че в един
момент, както казва г-н Атанасов, орехи няма да има, ще има само бадеми, а орехи ***
без абсолютно никакъв контрол от страна на общината. Тъй като анекса така или
иначе няма да се прави веднага, той си има срокове, затова г-жа Камбурова тука е
права, че трябва да се разгледат нещата от правна гледна точка, кой как и с кого да
кореспондира, аз просто правя предложение да бъде вмъкнат този текст в анекса, а как
ще бъде оформено процедурно и текстово, това вече е съвсем друг въпрос, затова си
има в крайна сметка правна страна.
Динко Цъцаров: Давам думата на представител от „Агролес”.
Цветелина Карчева: Добър ден. Представител съм на фирмата, в случая съм
пълномощник. Относно вашия въпрос за трактора и затова, че същия бил хванат с
орехи, дървета според вас, само ще кажа, че това са изрязани клони от дървета, не са
дървета. Трактора е освободен и той към днешна дата е на градината и си работи. Да,
ремаркето е все още там, но мисля, че другата седмица ще го освободят и него.
Грешката се дължи на наш работник, съответно същият е санкциониран. Трактора има
навигация и къде точно е бил по това време, така че всичко това е доказуемо.
Живко Гърков: Не съм сигурен точно за статута на ореха като особен вид дърво,
но факта, че не е имало горски, че не е имало марки, а се транспортират независимо
дали клони от дървета или част от дървета, законът доколкото знам не прави разлика.
Председател:
Секретар:
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Цветелина Карчева: Транспортират се клони от дървета тъй като същите са
изсъхнали, дали ще падат от дървото или ще се транспортират до базата в случая
нямат значение.
Румен Чанков: Има ли нарушение по Закона за горите. Има ли съставен акт.
Цветелина Карчева: Според горските има, има съставен акт безспорно, това не
се отрича.
Динко Цъцаров: Това не е предмет на докладната. Сега г-н Гърков ще ви помоля,
тъй като вие сте го написали, доста дълго ви е предложението, да го прочетете пак
това, което ще гласуваме.
Живко Гърков: В случай на пълно изсъхване на част от съществуващите дървета
от орехи и лешници, същите да бъдат извадени от състава на насаждението след като
бъдат описани и маркирани от комисията с представител от общински съвет – Средец,
общинска администрация, ОП „Общински гори” и арендатора, и сечта да се проведе
съгласно разпоредбите на Закона за горите.
Динко Цъцаров: Г-жо Стойчева, искахте да кажете нещо.
Маргарита Стойчева: Относно комисията, която чух, значи изчистването,
маркирането става с процедура по Наредбата за управление на горската територия на
общината, става с процедура, не с комисия от общинската администрация. Провежда
се търг за маркиране, за санитарна сеч или как точно се прави, г-н Чанков може да каже…
Румен Чанков: По отношение на това как става засаждане на лешници, бадеми
между редовете, първо в касационното описание на всеки *** има видов състав, в
случая да кажем състава е орех десет, десет означава, че е на сто процента орех, ако
има леска, примерно орех девет, леска едно. Тъй като горската територия е
собственост на община Средец, но тя е горска територия и тя подлежи, и всички
мероприятия в нея се извършват по Закона за горите. И всяка намеса независимо от
това да ли се отсича дърво или се извършва някакво залесяване трябва да стане по
Закона за горите. Ако има такова засяване, засаждане на други видове храстови или
дървесни се изработва технологичен план, той се одобрява в Районната дирекция по
горите и тогава се извършва това мероприятие. По отношение на това как става
разпореждането с дървесината, ползването на дървесина това включва отсичане на
дървета и клони, и съответното нейното разпореждане, транспортиране, това също
става по Закона за горите, като предварително трябва да има процедура в която влизат
определени условия. Провежда се търг и след спечелването на този търг за тази
дървесина тъй като ползването на дървесина не е предмет на този договор, тогава се
определя изпълнител и ОП „Общински гори” си изпращат горски служител, горски
надзирател, който след сечта, при експедицията издава превозен билет и маркира
дървата, а те могат да се добиват от клони, стебло и т.н. се маркират с контролно ***
марка. Това е единствено изискване, по принцип по Закона за горите не се изисква да
има комисия. Не знам тука попадаме в рамките на два закона, да ли примерно може,
докато арендатора е във владение така да се каже, в правомощия там, да се извършват
други действия.
Маргарита Стойчева: Ние сме разговаряли отначало, когато стана въпрос за
този договор, разговаряли сме с РДГ г-н Божанов и според него, а и според закона е
така, нямаме право след като е във владение арендатора ние да извършваме такава
дейност. Арендаторът няма право, той не може да обяви търг.
Председател:
Секретар:
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Румен Чанков: Аз искам да кажа дали има право арендатора да засади
бадеми между редовете, дали сте питали дирекцията дали има това право той. Плана
си има касационна характеристика и какво има и като мероприятие, когато някой
направи някаква промяна на това нещо, дали чрез засаждане или някакво друго
мероприятие би следвало да се уведоми дирекцията тъй като органа, тъй като лесостроителя го е изготвил това нещо там какво трябва да има и съответно една промяна
на характеристиката, защото то така или иначе тя горската територия няма да си
промени статута, обаче ще промени самата характеристика на територията, защото
примерно едно да е само орехи, второ орехи и леска, трето да е орехи и бадем и според
мен трябва да се иска такова становище.
Живко Гърков: Процедурно предложение, оттеглям предложението което
прочетох току-що, ще ви кажа и причините. Явно поради неизяснена до край, да не
кажа почти и неизяснена материя във връзка с този предложен анекс, предлагам т.11
от дневния ред на сегашната сесия т.е. Даване на съгласие за анексиране на договори
за аренда, сключени между община Средец и „Агро-лес” ООД, да бъде отложена за
следващата сесия, като въпросът с бъдещия анекс бъде изяснен изцяло и как той
кореспондира със Закона за горите, защото тука се споменава само другия закон. Това
е моето предложение – да бъде отложено, колеги, за следващата сесия.
Динко Цъцаров: Има ли други изказвания. …Гласуваме предложението на г-н
Гърков, който е съгласен т.11 – Даване на съгласие за анексиране на договори за
аренда, сключени между община Средец и „Агро-лес” ООД, да бъде отложена за
следващата сесия, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа,
Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 712
30 януари 2019 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:
Отлага разглеждането на докладната записка относно: Даване на съгласие за
анексиране на договори за аренда, сключени между община Средец и „Агро-лес”
ООД.
От залата излязоха Мирослав Пенев, Яна Биюкова и Янко Германов.
Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ДВАНАДЕСТА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ
от закупуване на съсобствен имот в с. Дюлево по реда на чл. 33 от Закона за
собствеността.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Председател:
Секретар:
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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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 713
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Отказва да закупи и дава съгласие идеалната част от 80 кв.м. от УПИ VІІІ –
общ., 174, 175 квартал 23 по плана на с. Дюлево, представляваща част от имот
№179, кв.23 по плана на с. Дюлево, целият с площ от 610 кв.м., при граници на имота:
УПИ VІІІ, улица, УПИ Х-178, да бъде продадена от собственика „Ласковец – трейд”
ЕООД, представлявано от С. Н. Л. на трето лице на цена 6000 лева.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 13
“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
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В залата влязоха Мирослав Пенев, Яна Биюкова и Янко Германов.
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИНАДЕСТА – Докладна записка от
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на т.1 от
Председател:
Секретар:
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Решение №653/24.10.2018г. на Общински съвет – Средец за учредяване право на
управление на част от имот частна общинска собственост в гр. Средец.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли изказвания по докладната. Г-н Атанасов.
Гошо Атанасов: Тука виждам в докладната, че не даваме целите етажи, защото
са отрязани и не е целия етаж…
Веселина Пашова: Да, втори, трети и подпокривен етаж без стаята на службата
по вписвания и стаята за охраната, то това е целта на промяната на точката, защото
искат да си имат договор точно така както го изчетох. Защото те не подлежат на
наеми, безвъзмездно е, но подлежат на данъци и трябва да се декларират имота, който
е точно за Висшия съдебен съвет.
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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 714
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост и чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Точка 1 от Решение № 653 от 24.10.2018г. се изменя и придобива следната
редакция:
1. Учредява право на безвъзмездно управление на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, с
Булстат 121513231, с адрес на управление: гр. София, ул. ”Екзарх Йосиф” № 12,
представляван от Боян Магдалинчев – Представляващ ВСС, върху част от имот
частна общинска собственост, находящ се в гр. Средец, пл. ”България” № 5, а
именно: част от втори етаж със з.п. от 255.70 кв.м., представляваща помещения №
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и общите части, и част от трети етаж със з.п. от 244 кв.м.,
представляваща помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и общите части, и цялото
подпокривно пространство от масивна триетажна сграда с обща з.п. на сградата
268 кв.м., находяща се в Урегулиран поземлен имот І, в кв.26 по плана на гр. Средец с
площ от 1221 кв.м., при граници на имота: УПИ ІІІ, улица, площад „България“,
пешеходна зона и озеленяване. За имота е съставен Акт за ЧОС № 2517/13.02.2013г.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – няма
Председател:
Секретар:

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

230.
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Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСТА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Учредяване право на пристрояване към самостоятелен обект в жилищна сграда в
гр. Средец.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Петър Джермов.
Петър Джермов: Относно експертната оценка, виждам, че е възложено от
община Средец, общината ли заплаща експертната оценка. Не трябва ли този който
иска той да си я поема тази експертна оценка.
Веселина Пашова: Защото ние даваме разрешението, минава през общински
съвет и ние трябва да я възлагаме.
Петър Джермов: На каква сума е експертната оценка, ако не е тайна.
Веселина Пашова: Мисля, че за сградите някъде около 90лв., ако не бъркам.
Тази оценка после се прибавя в цената на договора когато се сключи.
Гошо Атанасов: Искам да попитам, той иска право на построяване в този имот,
а не иска да го закупи, така ли.
Веселина Пашова: Той не иска да го закупи все още терена, иска с право на
пристрояване на сградата.
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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Председател:
Секретар:

231.

Р Е Ш Е Н И Е № 715
30 януари 2019 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост и
чл.50, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява пазарната стойност на правото на пристрояване в размер на
380,00 лева /без вкл. ДДС/.
2. Учредява възмездно право на пристрояване за изграждане на второстепенна
постройка – склад за инвентар с площ от 24 кв.м. към западната фасада на
съществуващ самостоятелен обект в едноетажна полумасивна жилищна сграда,
представляващ западната част на сграда, построена при условията на свързано
застрояване, със ЗП на самостоятелния обект от 50 кв.м., при граници на обекта:
изток-външен зид към самостоятелно жилище на Т. и Ж. Т., запад-стълбище, севервъншен зид, юг-външен зид, която жилищна сграда е изградена в УПИ XІІІ – 501.1979,
квартал 134 по ПУП на гр. Средец, целия с площ от 559 кв.м., отреден за жилищно
строителство, на Б. А. М. за сумата от 380,00 лв.
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване възмездно
право на пристрояване.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 16
“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
за
Председател:
Секретар:

16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

232.

за
за

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТНАДЕСТА от дневния ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Искане на
съгласие за наемане на имот в землището на с. Сливово в полза на „А1 България”
ЕАД- гр.София.
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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 716
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.30 от Закона за електронните съобщителни мрежи и
физическа инфраструктура, чл.14, ал.6, ал.7 от Закона за общинската собственост,
чл.24а, ал.6, т.5 от ЗСПЗЗ и чл.36, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок до десет години, недвижим имот
с номер по предходен план №000156 в землището на с. Сливово, ЕКАТТЕ 67413,
община Средец, местност „Четишеница“, с площ 0,400 кв.м. (четиристотин
квадратни метра), начин на трайно ползване: пасище, девета категория, при
месечна наемна цена в размер на 300,00 /триста лева/ лева.
2. Възлага на Кмета на Община Средец да издаде заповед в полза на заявителя
„А1 България“ ЕАД и да сключи договор за наем при одобрените по горе условия и
цени.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 16
“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

за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

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

233.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: ШЕСТНАДЕСТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени
имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Орлинци.
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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –1
глас, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 717
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, на основание 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 53984.67.10 в размер на 14 830,00 лева и на поземлен имот с
идентификатор 53984.112.67 в размер на 13 965,00 лева.
2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с
тайно наддаване на имоти, находящи се в землището на с. Орлинци:
- поземлен имот с идентификатор 53984.67.10 по КККР на с. Орлинци с площ
20455 кв.м., начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, трета категория,
при съседи: 53984.112.67, 53984.112.68, 53984.112.108, 53984.11.107, 53984.67.11,
53984.888.9901, с начална тръжна цена 16 300,00 лева;
- поземлен имот с идентификатор 53984.112.67 по КККР на с. Орлинци с площ
19949 кв.м., начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, трета категория,
Председател:
Секретар:

при съседи: 53984.67.59, 53984.112.173, 53984.112.66, 53984.112.68, 53984.67.10,
53984.67.9, с начална тръжна цена 15 360,00 лева.

234.

3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с тайно
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора
за продажба.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 15
“против” – няма
“въздържали се” – 1
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
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: ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСТА от днешния дневен ред –
Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков,
Румен Чанков, Антоанета Колеолова, относно: Промяна в Приложение №1
„Наемни цени на имоти общинска собственост”, т.VІ „Лекарски и
стоматологични кабинети на месец” на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.
Докладва общинският съветник Румен Чанков.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Ангелов.
Валери Ангелов: Има ли представител на Медицинския център, защото малко
информация искам да получа, като колко наематели има...
Динко Цъцаров: Няма в момента представител, управителя беше пуснал
докладна с искане евентуално да се актуализират цените, това е като отговор, който аз
мога да дам.
Председател:
Секретар:

235.
Валери Ангелов: Информирани ли са всичките наематели.
Динко Цъцаров: Няма как да са информирани за нещо, което не се е случило.
Валери Ангелов: То се е случило, така или иначе, ако е скъпо и те се откажат, а
нали го правим да има Медицински център.
Динко Цъцаров: Не мога да отговоря, може би вносителите… Г-н Чанков.
Румен Чанков: Едно пояснение, аз не мога да кажа на колегата Ангелов колко са
наемателите и т.н., само искам да дам пояснение, че тази докладна беше продиктувана
от това да бъде облекчен финансовия товар на община Средец при изплащане на
субсидиите. Значи тези здравни заведения трябва да се издържат, пари от някъде
трябва да се намерят и двата основни варианта са: единият приход е от община
Средец, другият приход е от самия Медицински център. На Медицинския център
реално прихода е от наемите на кабинетите, които дава, така, че тази наша докладна
беше продиктувана от това малко да се облекчи, да не изнудваме постоянно общината
за пари, а да могат и самите здравни заведения да си допринесат към техния бюджет
някакви собствени средства от наеми.
Инж. Иван Жабов: Мога ли да попитам г-н Чанков, мисля че има лаборатория
горе, те защо не са включени, защото лабораториите са към МБАЛ, нали така или
всичко е към Медицинския център.
Румен Чанков: Те би трябвало да имат договор за наем.
Инж. Иван Жабов: Защото няма го в предложението, аз за това, да не сте ги
пропуснали.
Светла Джермова: Да, те са наематели на Медицинския център, те влизат в
графата на шест лева.
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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 718
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 13Б, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Отменя свое Решение N: 468 от 20 декември 2017 година, с което е
определена месечна базисна наемна цена в размер на 6,50 лева на квадратен метър за
наемане на помещения „Лекарски и стоматологични кабинети” на територията на
‘’Медицински център I’’ ЕООД гр. Средец.
2. Приема Решение с което определя нова месечна базисна наемна цена в размер
на 30.00 лева на квадратен метър за наемане на помещения - „Лекарски и
стоматологични кабинети” на територията на ‘’Медицински център I’’ ЕООД
гр.Средец. Промяната влиза в сила считано от 01.02.2019г.
Председател:
Секретар:

236.
3. Приема промяна в Приложение №1 в частта на т. VI ‘’Лекарски и
стоматологични кабинети на месец’’ на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при
преференциална месечна наемна цена в размер на 3 лв. на квадратен метър наета
площ, явяваща се 10% от определената в т.2 от настоящото решение базисна
месечна наемна цена за всички договори за наем с лекари, явяващи се лица по чл.102,
ал.3 от Закона за лечебните заведения и ползващи кабинети на територията на
‘’Медицински център I’’ ЕООД гр. Средец, сключени по силата на здравната
реформа от 2000г. Промяната влиза в сила считано от 01.02.2019г.
4. За заварените сключени договори за наем с лица извън тези по смисъла на чл.
102, ал.3 от Закона за лечебните заведения определя преференциална месечна наемна
цена в размер на 6 лв. на квадратен метър наета площ, явяваща се 20% от
определената в т.2 от настоящото решение базисна месечна наемна цена.
Промяната влиза в сила считано от 01.02.2019г.
5. Възлага на Председателя на Общински съвет Средец да изпрати
настоящото Решение до Управителя на ‘’Медицински център I’’ ЕООД гр. Средец и
на Управителя на МБАЛ „Средец” ЕООД гр. Средец за сведение и изпълнение, и до
Кмета и Главния счетоводител на Община Средец за контрол.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – 2
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
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
за
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
13. Светла Иванова Джермова
въздържал се
14. Таня Ненова Тодорова
за
15. Тодорка Славова Георгиева
въздържал се
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
за
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред –
Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков,
Председател:
Секретар:

237.
Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
Докладва общинският съветник Живко Гърков.
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” – няма; “въздържали се” – 9
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 719
30 януари 2019 година
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение
в докладната записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков,
Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 7
“против” – няма
“въздържали се” – 9
1. Антоанета Станкова Колеолова въздържал се
2. Валери Димитрова Ангелов
въздържал се
3. Гошо Иванов Атанасов
въздържал се
4. Динко Янев Цъцаров
въздържал се
5. Живко Минков Гърков
за
6. Ивелина Христова Димитрова въздържал се
7. Мартин Тодоров Джермов
въздържал се
8. Мирослав Господинов Пенев въздържал се
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
за
11. Петьо Георгиев Колеолов
въздържал се
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
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСТА – Докладна записка от
общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков, Румен Чанков, относно:
Председател:
Секретар:
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Промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –
Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Докладва общинският съветник Живко Гърков.
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” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 720
30 януари 2019 година
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение
в докладната записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков,
Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 7
“против” – няма
“въздържали се” – 9
1. Антоанета Станкова Колеолова въздържал се
2. Валери Димитрова Ангелов
въздържал се
3. Гошо Иванов Атанасов
въздържал се
4. Динко Янев Цъцаров
въздържал се
5. Живко Минков Гърков
за
6. Ивелина Христова Димитрова въздържал се
7. Мартин Тодоров Джермов
въздържал се
8. Мирослав Господинов Пенев въздържал се
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
за
11. Петьо Георгиев Колеолов
въздържал се
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
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Докладна записка от общинските
съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков, Румен Чанков, относно: Промени в
Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на
предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие "Озеленяване,
благоустройство и чистота" гр. Средец.
Председател:
Секретар:
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Докладва общинският съветник Живко Гърков.
Живко Гърков: Просто искам да ви кажа едни допълнителни мотиви по
отношение на предложението от групата общински съветници. Уважаеми колеги, не
знам защо, но от една седмица в гражданите на общината битува някакво
предположение, че ако ние я приемем тази докладна записка, това означава, че
ОП”ОБЧ” ще бъде закрито. Вече ме питаха хора от града вярно ли е това нещо. Та
искам да ви кажа нещо, нямаме никаква идея за закриване на общинското
предприятие, най-малкото заради това, че предприятието обхваща дейности от които
пряко зависят чистота и начина на живот на населението в този град и в тази община.
Просто искаме да се осъществи максимален контрол върху дейността на
предприятието, разходите му и да има прозрачност в неговото стопанисване и
администриране. Пак ще ви повторя, няма никаква логика, предприятие създадено сто
процента с активите на община Средец т.е. на гражданите на общината да не бъде
задължено да се отчита пред общинския съвет, а само пред кмета на общината
съгласно сега действащия правилник.
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” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 8
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 721
30 януари 2019 година
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение
в докладната записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков,
Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за дейността, структурата, числения
състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско
предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" гр. Средец.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 8
“против” – няма
“въздържали се” – 8
1. Антоанета Станкова Колеолова въздържал се
2. Валери Димитрова Ангелов
въздържал се
3. Гошо Иванов Атанасов
за
4. Динко Янев Цъцаров
въздържал се
5. Живко Минков Гърков
за
6. Ивелина Христова Димитрова въздържал се
7. Мартин Тодоров Джермов
въздържал се
8. Мирослав Господинов Пенев въздържал се
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
за
11. Петьо Георгиев Колеолов
въздържал се
12. Румен Хърсев Чанков
за
Председател:
Секретар:

13.
14.
15.
16.
17.

Светла Иванова Джермова
Таня Ненова Тодорова
Тодорка Славова Георгиева
Яна Иванова Биюкова
Янко Калудов Германов
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за
за
за
въздържал се
за

От залата излязоха Ивелина Димитрова, Таня Тодорова и Яна Биюкова.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Приемане на инвестиции,
извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас през 2016 г., 2017 г.
и 2018 г., като част от задължителното ниво на инвестициите, поети като
ангажимент от ВиК оператора, съгласно сключения договора с Асоциацията по
ВиК.
Докладва Николета Каракостова – мл.експерт „Строителство” 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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 722
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
І. Общински съвет - Средец приема и одобрява следните инвестиции,
извършени от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас в активи публична общинска собственост за
периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г., както следва:
1/ Обект „Подмяна водопровод по ул.”Димитър Благоев”, гр. Средец“ на
стойност 179 141.01 лв.
2/ Обект: „Извършен ремонт с. Кирово - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 110“ на
стойност 999.83 лв.
3/ Обект: „Извършен ремонт с. Г. Буково - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 140 “ на
стойност 529.91 лв.
4/ Обект: „Извършен ремонт с. Г. Буково - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 140 “ на
стойност 7 156.10 лв.
5/ Обект: „Извършен ремонт с. Г. Буково - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 140 “ на
стойност 5 060.39 лв.
6/ Обект: „Извършен ремонт с. Факия - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 160“ на
стойност 1 825.32 лв.
Председател:
Секретар:

7/ Обект: „Извършен ремонт с. Драчево - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 200” на
стойност 1 176.67 лв.
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8/ Обект: „Извършен ремонт с. Г. Буково - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 200” на
стойност 3 517.63 лв.
9/ Обект: „Извършен ремонт с. Проход - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 75” на
стойност 277.78 лв.
10/ Обект: „Извършен ремонт с. Дюлево - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 75” на
стойност 307.02 лв.
11/ Обект: „Извършен ремонт с. Кубадин - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 75” на
стойност 292.40 лв.
12/ Обект: „Извършен ремонт с. Синьо Камене - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 90” на
стойност 3 697.40 лв.
13/ Обект: „Извършен ремонт с. Проход - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 90” на
стойност 664.55 лв.
14/ Обект: „Извършен ремонт с. Факия - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 90” на
стойност 108.22 лв.
15/ Обект: „Извършен ремонт гр. Средец - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 90” на
стойност 928.98 лв.
16/ Обект: „Извършен ремонт с. Голямо Буково - Тръба ПЕ-ВП-PN10 Ф 200” на
стойност 352.28 лв.
17/ Обект: „ПС Бистрец 1 – Доставка помпа SP 17-10” на стойност 5 598 лв.
18/ Обект: „ПС Радойново - Доставка помпа SP 17-10” на стойност 5 598 лв.
19/ Обект: „ПС Средец 1 – водомер 150 мм” на стойност 960 лв.
ІІ. Общински съвет - Средец приема и одобрява следните инвестиции,
извършени от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас в активи публична общинска собственост за
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., както следва:
1/ обект: „Реконструкция на външен водопровод, с. Голямо Буково” на
стойност 645.78 лв.
2/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, ул. „Йорданка Николова, гр.
Средец” на стойност 1 952.19 лв.
3/ обект: „Реконструкция на външен водопровод, гр. Средец” на стойност
312.6 лв.
4/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, ул. „Тодор Байлов”, ул.
„Васил Левски, гр. Средец” на стойност 3 361.15 лв.
5/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, гр. Средец” на стойност
7 780.42 лв.
6/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, гр. Средец” на стойност
35.46 лв.
Председател:
Секретар:

7/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, гр. Средец” на стойност
287.71 лв.
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8/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, гр. Средец” на стойност
238.6 лв.
9/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, ул. „Тодор Байлов”, ул.
„Васил Левски”, гр. Средец” на стойност 947.98 лв.
10/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, Средец, Ямболско шосе” на
стойност 881.41 лв.
11/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, гр. Средец” на стойност
6 342.13 лв.
12/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, ул. „Тодор Байлов”, ул.
„Васил Левски”, гр. Средец” на стойност 143.42 лв.
13/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, ул. „Осми март”, гр.
Средец” на стойност 4 143.97 лв.
14/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, ул. „Септемврийци”, гр.
Средец” на стойност 1 104.47 лв.
15/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, с. Дебелт” на стойност
617.5 лв.
16/ обект: „Подмяна участък от уличен питеен водопровод по улици в ж.к.
„Металург” с. Дебелт ” на стойност 238 762.38 лв.
17/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, с. Дебелт” на стойност
212.33 лв.
18/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с. Драка” на стойност 1 081.73
лв.
19/ обект: „Реконструкция на външен водопровод, с. Момина Църква” на
стойност 2 553.14 лв.
20/ обект: „Реконструкция на външен водопровод, с. Момина Църква” на
стойност 4 529.82 лв.
21/ обект: „Реконструкция на външен водопровод, с. Момина Църква” на
стойност 2 671.9 лв.
22/ обект: „Изграждане
стойност 4 464.08 лв.

на външен водопровод, с. Момина Църква” на

23/ обект: „Товарене от ПС – 1 тръби конуси и капаци за с. Момина Църква ”
на стойност 523.52 лв.
24/ обект: „Реконструкция на външен водопровод, с. Момина Църква” на
стойност 3 886.33 лв.
25/ обект: „Реконструкция на външен водопровод, с. Момина Църква” на
стойност 8 963.52 лв.
Председател:
Секретар:

26/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод,
стойност 945.01 лв.

с. Загорци ” на
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27/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, с. Загорци ” на стойност
2 175.12 лв.
28/ обект: „Реконструкция на СВО, с. Синьо Камене” на стойност 442.58 лв.
29/ обект: „Ремонт на обслужващ път главен водопровод, с. Факия” на
стойност 24 854.76 лв.
30/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с. Зорница” на стойност 744.74
лв.
31/ обект: „Подмяна на ел. проводник 20 kw, с. Драка” на стойност 5 746.08 лв.
32/ обект: „ПСОВ Средец - Дозиращ панел за ферихлорид” на стойност 20 365
лв.
33/ обект: „ПСОВ Средец Флоумейкър”на стойност 29 942.88 лв.
ІІІ. Общински съвет - Средец приема и одобрява следните инвестиции,
извършени от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас в активи публична общинска собственост за
периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., както следва:
1/ обект: „Смяна на въздушник, водопровод с .Белила” на стойност 812.45 лв.;
2/ обект: „Монтаж на нова помпа, Белила ПС Драка” на стойност 2911.76 лв.;
3/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с. Бистрец” на стойност
1629.21 лв.;
4/ обект: „Монтаж на нова помпа, с. Бистрец” на стойност 2992.74 лв. ;
5/ обект: „Полагане на кабел, с. Богданово” на стойност 792.06 лв. ;
6/ обект: „Водоем Загорци - Изграждане на SCADA система“ на стойност
5900 лв.;
7/ обект: „Водоем Орлинци - Изграждане на SCADA система ” на стойност
4650 лв. ;
8/ обект: „ВПС Загорци - Изграждане на SCADA система ” на стойност
30280 лв. ;
9/ обект: „ВПС Средец 2 – Изграждане на SCADA система“ на стойност
4650 лв. ;
10/ обект: „Изграждане на разпред. Водопровод, с. Вълчаново” на стойност
566.48 лв.;
11/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с. Вълчаново” на стойност
779.20 лв. ;
12/ обект: „Изграждане на разпред. водопровод, с.Г.Буково” на стойност
1327.99 лв. ;
13/ обект: „Монтаж на СК, с.Г.Буково” на стойност 290.34 лв. ;
Председател:
Секретар:

14/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с.Г.Буково” на стойност
792.22 лв. ;
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15/ обект: „Смяна на фланшов водомер, с. Дебелт” на стойност 535.47 лв. ;
16/ обект: „Изграждане на външен водопровод, с. Дебелт” на стойност 121.17
лв. ;
17/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с.Д.Ябълково” на стойност
944.14 лв. ;
18/ обект: „Изграждане на външен водопровод, с. Д.Ябълково” на стойност
196.57 лв. ;
19/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с.Драка” на стойност
947.63лв.;
20/ обект: „Подмяна на кран ф 150 във водоема суха камера, с. Драчево“ на
стойност 1944.79 лв.;
21/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с. Драчево” на стойност
3611.01 лв. ;
22/ обект: „Изграждане на ново СВО, с. Драчево“ на стойност 83.85 лв.;
23/ обект: „Изграждане на разпред. водопровод, с. Драчево” на стойност 740
лв. ;
24/ обект: „Изграждане на външен водопровод, с. Дюлево” на стойност
1236.72 лв. ;
25/ обект: „Поставяне на пожарен хидрант, с.Дюлево” на стойност 814.33 лв.;

26/ обект: „Поставяне на пожарен хидрант, с. Дюлево ” на стойност 960.77
лв. ;
27/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с. Дюлево“ на стойност 1640.80
лв.
28/ обект: „Пробив на тласкател П.С. Орлинци» на стойност 608.73 лв.;
29/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с. Загорци ” на стойност 727.64
лв. ;
30/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с.Зорница” на стойност 2170.98
лв. ;
31/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с. Зорница” на стойност
3497.61 лв. ;
32/ обект: „Подмяна на външен водопровод, с.Кубадин” на стойност 8233.65
лв. ;
33/ обект: „Подмяна на външен водопровод, с.Кубадин” на стойност 6975.39
лв. ;

Председател:
Секретар:

34/ обект: „Изграждане на външен водопровод, с.Кубадин” на стойност
7332.93 лв. ;
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35/ обект: „Подмяна на външен водопровод ф 125, с.Кубадин” на стойност
7565.55 лв. ;
36/ обект: „Подмяна на външен водопровод ф 125, с.Кубадин” на стойност
7727.22 лв. ;
37/ обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, с.М.Църква” на стойност
5431.33 лв. ;
38/ обект: „Реконструкция на външен водопровод, с.М.Църква” на стойност
4831.58 лв. ;
39/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с.М.Църква” на стойност
788.84 лв. ;
40/ обект: „Реконструкция на външен водопровод, с.Орлинци“ на стойност
385.74 лв.
41/ обект: „Ремонт на СВО, с.Орлинци” на стойност 27.27 лв. ;
42/ обект: „Полагане на кабел, с.Орлинци” на стойност 1081.74 лв. ;
43/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с.Орлинци” на стойност 709.45
лв. ;
44/ обект: „Монтаж на нова помпа, с.Проход” на стойност 765.48 лв.;
45/ обект: „Смяна на помпа, с.Проход” на стойност 3145.30 лв. ;
46/ обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с.Проход” на стойност 521.30
лв. ;
47/ обект: „Полагане на кабел, с.Проход” на стойност 1687.55 лв. ;
48/ обект: „Монтаж на нова помпа, с.Проход” на стойност 3042.52 лв. ;
49/ обект: „Монтаж на нова помпа, ПС с.Загорци” на стойност 4013.08 лв. ;
50/ обект: „Монтаж на пожарен хидрант, с.Радойново” на стойност 665.02
лв. ;
51/обект: „Монтаж на нова помпа, район Средец, кладенец №7 на стойност
2149.74 лв.” ;
52/обект: „Смяна на възвратна клапа, район Средец ПС-1” на стойност 370.84
лв.;
53/обект: „Реконструкция на разпред. водопровод, с.Светлина ” на стойност
930.50 лв. ;
54/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с.Сливово“ на стойност 508.29
лв.;
55/обект: „Изграждане на разпред. водопровод, с.Сливово” на стойност 832.94
лв. ;
Председател:
Секретар:

56/обект: „Поставяне на пожарен хидрант, с.Сливово” на стойност
1033.74 лв. ;
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57/обект: „Смяна на възвратна клапа ф 200, район Средец” на стойност
390.45 лв. ;
58/обект: „Изграждане на ново СВО, район Средец” на стойност 84.56 лв. ;
59/обект: „Спукан намалител 250/200в ПС-1 и спукан СК Ф200” на стойност
656.08 лв. ;
60/обект: „Спукан намалител Ф 200/250 и спирателен кран ф 150 в ПС-1”; на
стойност 500.38 лв.;
61/обект: „Монтаж на нова помпа, район Средец“ на стойност 1914.60 лв.
62/обект: „Изграждане на разпред. водопровод, район Средец, ул. „В.Коларов”
на стойност 11721.37 лв. ;
63/обект: „Изграждане на разпред. водопровод, район Средец, ул.“Панайот
Хитов“ на стойност 754.83 лв.
64/обект: „Изграждане на разпред. водопровод, район Средец, ул.“Дичо
Петров ”; на стойност 2647.50 лв.;
65/обект: „Монтиране на пожарен кран, район Средец, ул. „Дичо Петров“ на
стойност 451.33 лв.;
66/обект: „Обратна засипка на чакъл, водопровод район Средец, ул.“Дичо
Петров“; на стойност 3391.29 лв.;
67/обект: „Изграждане на разпред. водопровод, район Средец, ул.“Лиляна
Димитрова” на стойност 5122.37 лв. ;
68/обект: „Изграждане на разпред. водопровод, район Средец, ул.“Врачанска”
на стойност 97.29 лв. ;
69/обект: „Ремонт на разпред. водопровод, район Средец, ул.“Панайот Хитов”
на стойност 22.90 лв. ;
70/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с.Суходол” на стойност 3971 .13
лв ;
71/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с.Факия ” на стойност 778.73
лв. ;
72/обект: „Изграждане на уличен канал, гр. Средец, ул.“Ал.Стамболийски” на
стойност 3244.85 лв.;
73/обект: „Изграждане на уличен канал, гр. Средец, ул.“Ал.Стамболийски“ на
стойност 282.88 лв.;
74/обект: „Монтаж на нова помпа, ПСОВ Средец“ на стойност 5974.79 лв.;
75/обект: „Флоумейкър за ПСОВ Средец ” на стойност 29942.88 лв.;
76/обект: „Лебедка 250 кг. за ПСОВ Средец ” на стойност 6376.50 лв. ;
Председател:
Секретар:

77/обект: „Лебедка 250 кг. за ПСОВ Средец ” на стойност 6376.50 лв.;
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78/обект: „Лебедка 250 кг. за ПСОВ Средец ” на стойност 6376.50 лв. ;
79/обект: „Подмяна Аерационна система на биобасейни ПСОВ Средец ” на
стойност 118755 лв. ;
80/обект: „Ремонт на Аерационна система на биобасейн ПСОВ Средец“ на
стойност 13600 лв.;
81/обект: „Оборудване за измерване на разтворен кислород за ПСОВ Средец“
на стойност 16439.10 лв. ;
ІV. Общински съвет – Средец дава съгласие за преминаване управлението на
посочените в т. І, т. ІІ. и т. ІІІ. активи в Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас и предаване на същите за
стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 16
“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

Динко Цъцаров: ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА от дневния ред – Докладна
записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно:
Възражение от д-р Иванка Иванова Тумбова срещу Решение № 681 от 28.11.2018г.
на Общински съвет – Средец.
Докладва вносителя.
Председател:
Секретар:

248.
Динко Цъцаров: Наясно сте всички за какво става дума. Имаше избрана
комисия от общинския съвет, тя проведе избор, класира участник на първо място. Д-р
Тумбова е в правото си да възразява срещу решението на комисията, а наше право е да
приемем или не приемем възражението. Има ли желаещи за изказване по тази
докладна колеги. Г-н Чанков.
Румен Чанков: Аз имам едно предложение, тъй като г-жа Камбурова беше в
процедурата, ако може да внесе яснота относно възражението.
Адв. Ирина Камбурова: Аз също съм запозната с възражението и след коментари
с колегите от комисията, смятаме, че възраженията са абсолютно неоснователни т.е.
процедурата е проведена законосъобразно. Това което е изложила е просто нейното
виждане за самото провеждане, но незаконосъобразност на процедурата няма т.е. с
всяко едно действие на комисията тя е била запозната, включително и с последния акт.
Сега ако нейната воля и желание е било за всяка стъпка да получава информация
писмено, комисията е мотивирала тези неща в нарочни протоколи. Така че мисля, че
проблем в процедурата няма и няма пречка да се вземете решения, разбира се то е
вътрешно решение, но от юридическа гледна точка пречка по процедурата няма
никаква, няма нарушение на процедурата законова по изложените в самите твърдения
вътре във възражението. Несъстоятелни са, така че това е от юридическа гледна точка,
а пък вече по други убеждения не мога да коментирам.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. … Въз основа и на думите на
адв. Камбурова, моето предложение е да се съобразим с решението на комисията по
избора и гласуването да бъде за непремане на възражението на д-р Тумбова, който е
съгласен с това предложение, моля да гласува. Ще помоля да гласуваме поименно.
Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински
съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 723
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.13, ал.2, изречение второ от Наредбата №9 от
26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Не приема възражението от д-р Иванка Иванова Тумбова срещу Решение №681
от 28.11.2018г. на Общински съвет Средец.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов

за
за
Председател:
Секретар:

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

249.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
Общински съвет прие
Р Е Ш Е Н И Е № 724
30 януари 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Отпуска еднократни финансови помощи на:
§ А. Т. М., 30г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева;
§ И. С. С., 60г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева;
§ Е. И. М., 63г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
§ Е. Д. Д., 35г., живущ в с. О., общ. Средец – сумата от 50лева;
§ С. К. М., 60г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева;
§ В. Б. П., 53г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 70лева;
§ А. С. И., 58г., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева;
§ И. С. Д., 54г., живущ в с. О., общ. Средец – сумата от 100лева;
§ Г. А. В., 69г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
§ П. Н. Т., 45г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева;
§ В. Й. С., 34г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
§ И. И. М., 28г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева;
§ Н. К. К., 35г., живуща в с. О., общ. Средец – сумата от 100лева.
Председател:
Секретар:

Динко Цъцаров: Последна ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред
– Питания. Има отговор на питанията от г-н Гърков.
/Приложен текста./

Председател:
Секретар:

250.

251.
Динко Цъцаров: Това е което е постъпило през месеца. Имате думата за
въпроси и питания. Г-н Германов.
Янко Германов: Аз имам едно питане във връзка с бюджета, видяхме, че се
увеличиха щатните бройки делегираните, просто къде ще бъдат, защо ще бъдат,
искаме да знаем, защото ще има питане от населението и гражданите трябва да знаят.
Мисля, че бяха 84, а сега са 100.
Инж. Иван Жабов: Ще отговоря, че в тези 100 бройки, влизат 22,5бр. на кметове
и кметски наместници, т.е. администрацията която работи тука е 77,5бр., промяна
няма.
Динко Цъцаров: Други въпроси колеги. Г-н Петър Джермов.
Петър Джермов: Относно протокола, който ми предоставихте по т.21 са
изпълнени строително-монтажни работи, в това число влиза ли възстановяване на
пътната настилка след извършване на ремонт.
Николета Каракостова: Мисля, че не, не мога да кажа точно.
Петър Джермов: А те са длъжни нали като изкопат, да направят ремонта да
възвърнат настилката както си е била.
Николета Каракостова: За всяка една инвестиция има отделна отчетна форма,
те са много на брой и вътре точно е обяснено.
Петър Джермов: Да, аз от това изходих, то пише, че изпълнен ремонта, окей,
въпросът ми е дали след това ще се възстанови пътната настилка както е било.
Вторият ми въпрос – аз на комисиите попитах, не можах и аз не разбрах или отговор
не можах да получа, за това пак ще попитам. Относно ремонта на ул. „Л. Димитрова”
за тротоарите, по проект има ли на тротоарите стърчащи ламарини и как ще се приеме
проекта с тези ламарини. Ако минете по улицата над водомерите стърчат едни
ламарини, как ще издадете обекта, не знам дали по проекта ги има тези шахти.
Маргарита Стойчева: По проекта това е съществуващо положение на
водомерните шахти отвън.
Янко Германов: Имат ли право да ги задължават или нямат да ги изнасят навън
гражданите. И второ, дали трябва да бъдат под някаква форма *** или после ще
кажат, че се нарушава.
Инж. Иван Жабов: Въпросът ще го зададем на ВиК.
Гошо Атанасов: Мога да дам само яснота, точно не мога да отговоря какво се е
случило, *** По никакъв начин ВиК и което и да е друго дружество на територията на
една община няма право да изгражда или да налага изграждане на какво и да е било
съоръжение обществено без разрешение за строеж. Това какво се е случило и как се е
случило е отделен въпрос, но казвам това на г-н Германов какво би трябвало да има. И
наистина е грозна картинка, не знам как е позволено това нещо, но това за мене е
безобразие. Който копае общински тротоар трябва да има акт.
Инж. Иван Жабов: Ние ще направим това запитване на Германов и ще видим
какъв отговор ще ни представят ВиК, защото по техните закони може да е друго.
Динко Цъцаров: Г-н Гърков.
Живко Гърков: Крайният срок за ремонта на ул. „В. Коларов” и „Л. Димитрова”
беше в края на м.декември 2018г. нали така.
Маргарита Стойчева: От 01.10.2018г. – сто и двадесет дни, 01.02.2019г.
Председател:
Секретар:

252.
Живко Гърков: Ще бъде ли спазен този срок, предполагам че зимата никой
няма го да направи, разбирам…
Адв. Ирина Камбурова: Срока за изпълнение, който е предложил изпълнителя е
120дни, това означава, че той трябва да работи 120дни, но когато метереологичните
усровия не позволяват, съществуват съответните актове въз основа, на които се спира
строителството. Той е нужно в рамките на девет месеца за 120дни да го изработи,
така, че не знам от къде е останала тази информация от 01.10. до 01.12. или до 01.01.
ще се свърши, това трябва да е ясно.
Динко Цъцаров: Г-н Джермов.
Петър Джермов: Относно пак този ремонт, какъв е гаранционния срок на
пътната настилка и тротоарите.
Адв. Ирина Камбурова: Колкото е по на наредбана – 24 месеца.
Петър Джермов: За тротоарите това ли е финално насипания пясък за фигиране
или ще се фугира.
Инж. Живка Маврова: Ще се фугират и срока е пет години.

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров
закри Четиридесет и първото заседание на Общински съвет на община Средец.
05.02.2019г.
гр. Средец
Изготвил протокола:
/Даниела Петрова/
Председател:
/Динко Цъцаров/

Секретар:
/Антоанета Колеолова/
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Секретар:

