1.

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

Изх. № 96-00-09
11 септември 2019 год.

П Р О Т О К О Л

№ 48

На 04 септември 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 осмо заседание на Общински
съвет на община Средец.
На заседанието присъстваха: кметът на община Средец инж. Иван Жабов; зам.кметът на община Средец – Николина Дамбулова; Георги Станилов – секретар на
общината; адв. Ирина Камбурова-Тунтева; кметове и кметски наместници на населени
места в общината; директори на дирекции; представители на общинска
администрация; гости.
На заседанието присъстваха четиринадесет общински съветника:
1. Динко Янев Цъцаров
2. Яна Иванова Биюкова
3. Мирослав Господинов Пенев
4. Мартин Тодоров Джермов
5. Антоанета Станкова Колеолова
6. Живко Минков Гърков
7. Валери Димитров Ангелов
8. Таня Ненова Тодорова
9. Петър Марков Джермов
10. Светла Иванова Джермова
Председател:
Секретар:

2.
11. Янко Калудов Германов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Петьо Георгиев Колеолов
14. Ивелина Христова Димитрова
Отсъстваха: Тодорка Славова Георгиева , Николай Иванов Танчев и Гошо
Иванов Атанасов.
Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, дами и господа от
администрацията, уважаеми г-н кмете, при кворум от четиринадесет общински
съветника, откривам Четиридесет и осмото заседание на Общински съвет – Средец.
Преди да продължим с нашата работа трябва да изберем секретар на заседанието.
Предложението ми е за г-жа Биюкова. Има ли предложения. …Който е съгласен г-жа
Биюкова да стане секретар на днешната сесия, моля да гласува „за”, „против”,
„въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
предложението се прие и г-жа Яна Биюкова зае своето място.
На вниманието на общинските съветници бе представен проектът за дневен ред
предложен в поканите до всички с постъпилите допълнителни материали: Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Избиране на
временно изпълняващи длъжностите „кмет на община“ и „кмет на кметство“ във
връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври
2019г.; 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: Уважаеми колеги, пред вас е проекта за дневен ред, който беше
разгледан на заседанията на постоянните комисии с една допълнителна докладна, за
която говорихме, че ще влезе в понеделник т.14 от дневния ред. Имате ли
предложения за изменение или допълнение на така предложения проект. ...Ако
нямате, който е съгласен проекта за дневен ред да стане дневен ред на днешната
сесия, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.
Четиридесет и осмо заседание на Общински съвет – Средец протече при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Временната комисия
за избор на съдебни заседатели, избрана с решение на Общински съвет –
Средец, съгласно т. 3 от Протокол 46/ 26.06. 2019 г., относно: Избор на
съдебни заседатели в Районен съд – Средец;
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Анализ на касовия отчет на бюджета към 30.06.2019г., отчет и
актуализиран план по пълна бюджетна класификация на Бюджета и СЕС,
ДЕС и ДМП;

Председател:
Секретар:

3.
3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Обявяване на имот 17974.22.987, находящ се в землището на гр. Средец, от
публична общинска собственост в частна общинска собственост;
4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Обявяване на имот 17974.26.530, находящ се в землището на гр. Средец, от
публична общинска собственост в частна общинска собственост;
5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Обявяване на имот 17974.109.49, находящ се в землището на гр. Средец, от
публична общинска собственост в частна общинска собственост;
6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи
се в землището на с. Дебелт;
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в
землището на с. Пънчево;
8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в
землището на с. Светлина;
9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;
10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ II-117, кв.64
в с.Драка;
11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Тракийско сдружение
„Лазо Лазов”” гр. Средец по процедура чрез подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6
”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на
културното и природното наследство на селата”, от Стратегия за Водено
от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие
на селските райони 2014-2020;
12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Структурата на детските градини, училищата и звената от центровете
за подкрепа за личностно развитие през учебната 2019/2020г.;
13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Подписване на споразумение за партньорство по проектно предложение
„Подобрено управление на биоразградимите отпадъци в община Средец“,
процедура BG16M1OP002-2.009 - Изпълнение на демонстрационни проекти в
областта на управлението на отпадъците, Оперативна програма „Околна
среда“ 2014-2020;
14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на община“ и
„кмет на кметство“ във връзка с произвеждане на избори за общински
съветници и кметове на 27 октомври 2019г.;
Председател:
Секретар:

4.
15. Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”,
относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
16. Питания.
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 48 на Общински
съвет – Средец./

От залата излезе Петър Джермов.
Динко Цъцаров: Да напомня само, да изключите звука на мобилните си
телефони. Започваме с ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка от
Динко Цъцаров – Председател на Временната комисия за избор на съдебни
заседатели, избрана с решение на Общински съвет – Средец, съгласно т. 3 от
Протокол 46/ 26.06. 2019 г., относно: Избор на съдебни заседатели в Районен съд –
Средец.
Докладва вносителя.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в докладната
записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 829
04 септември 2019 година
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 68, ал.1 и чл. 68а от ЗСВ, в изпълнение на разпоредбите на
Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели и във връзка с Писмо с изх.
№371/13.03.2019г. на Окръжен съд – Бургас,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Определя и предлага на Бургаски окръжен съд за назначаване на следните
кандидати за съдебни заседатели в Районен съд гр. Средец:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Желязко Василев Айрянов
Мара Николова Бакалова
Тодорка Стоянова Момчилова
Анка Тошева Павлова
Кети Иванова Иванова
Соня Желева Джермова
Даниела Михайлова Петрова
Станислава Иванова Николова

-

вх. № 99-00-54/18.07.2019г.
вх. № 99-00-60/02.08.2019г.
вх. № 99-00-61/06.08.2019г.
вх. № 99-00-62/07.08.2019г.
вх. № 99-00-63/02.08.2019г.
вх. № 99-00-64/08.08.2019г.
вх. № 99-00-65/09.08.2019г.
вх. № 99-00-66/09.08.2019г.

Председател:
Секретар:

5.
В залата влезе Петър Джермов.
Динко Цъцаров: Преминаваме към ВТОРА ТОЧКА от дневния ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на
касовия отчет на бюджета към 30.06.2019г., отчет и актуализиран план по
пълна бюджетна класификация на Бюджета и СЕС, ДЕС и ДМП.
Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни
дейности и човешки ресурси” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте за въпроси по докладната. …Няма
въпроси, така ли. …Ако нямате, тъй като точките в решението са десет, моето
предложение е да ги гласуваме анблок. Има ли други предложения колеги. …Ако
няма, който е съгласен с предложението ми, моля да гласува с вдигане на ръка „за”,
„против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа, приема се.
Председателят Динко Цъцаров подложи на поименно гласуване проекта за
решение в докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма;
“въздържали се” – 4 гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 830
04 септември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.137,122,124 от Закона за публичните
финанси и чл.37,38 и 46 от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за
местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Средец,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема касовия отчет на бюджета към 30.06.2019г. и утвърждава
актуализиран годишен план на приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация, съгласно Приложение 1.
2 . Приема отчета за финансовия дълг към 30.06.2019г. – Приложение 2.
3. Приема отчета за състоянието на просрочените вземания и задължения
към 30.06.2019г. – Приложение 3 и 3а.
4. Приема отчета и актуализирания план на Инвестиционната програма,
съгласно поименен списък – Приложение 4, 4а и 4б.
5. Приема актуализирания план и отчета на СЕС към НФ и РА, ДЕС и ДМП
към 30.06.2019г. – Приложение 5.
6 . Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета в размер на 3 851 лв.
и 399лв. на Председателя на ОС, сумата за командировки на Кмета – 360лв. в
страната и 364 лв. в чужбина и сумата за командировки на Председателя на ОбС 179 лв.
Председател:
Секретар:

6.
7. Утвърждава отчета за получените и изразходени субсидии на Читалища,
Спортен клуб по борба, Футболен клуб, Волейболен клуб, Клуб по корабомаделизъм,
Медицински център 1“, „Диалог“, за първото шестмесечие на 2019г.
8. Приема отчета за изпълнението на показателите по чл.130 от ЗПФ приложение 6.
9. Приема информацията по чл.137 от ЗПФ на МБАЛ Средец, съгласно
приложението.
10. Приема одитирания отчет в едно с одитното становище на Сметна
палата за заверка на годишния финансов отчет за 2018г., съгласно Приложението.

Председател:
Секретар:

7.

Председател:
Секретар:

8.

Председател:
Секретар:

9.

Председател:
Секретар:

10.

Председател:
Секретар:

11.

Председател:
Секретар:

12.

Председател:
Секретар:

13.

Председател:
Секретар:

14.

Председател:
Секретар:

15.

Председател:
Секретар:

16.

Председател:
Секретар:

17.

Председател:
Секретар:

18.

Председател:
Секретар:

19.

Председател:
Секретар:

20.

Председател:
Секретар:

21.

Председател:
Секретар:

22.

Председател:
Секретар:

23.

Председател:
Секретар:

24.

Председател:
Секретар:

25.

Председател:
Секретар:

26.

Председател:
Секретар:

27.

Председател:
Секретар:

28.

Председател:
Секретар:

29.

Председател:
Секретар:

30.

Председател:
Секретар:

31.

Председател:
Секретар:

32.

Председател:
Секретар:

33.

Председател:
Секретар:

34.

Председател:
Секретар:

35.

Председател:
Секретар:

36.

Председател:
Секретар:

37.

Председател:
Секретар:

38.

Председател:
Секретар:

39.

Председател:
Секретар:

40.

Председател:
Секретар:

41.

Председател:
Секретар:

42.

Председател:
Секретар:

43.

Председател:
Секретар:

44.

Председател:
Секретар:

45.

Председател:
Секретар:

46.

Председател:
Секретар:

47.

Председател:
Секретар:

48.

Председател:
Секретар:

49.

Председател:
Секретар:

50.

Председател:
Секретар:

51.

Председател:
Секретар:

52.

Председател:
Секретар:

53.

Председател:
Секретар:

54.

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.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 10
“против” – няма
“въздържали се” – 4
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
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
въздържал се
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
въздържал се
13. Светла Иванова Джермова
за
14. Таня Ненова Тодорова
за
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.22.987,
находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в
частна общинска собственост.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
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 № 831
04 септември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.4,
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Председател:
Секретар:

88.
Обявява за частна общинска собственост имот с идентификатор 17974.22.987
находящ се в землището на гр. Средец с начин на трайно ползване – „друга
селскостопанска територия”, с площ 1814 кв.м., седма категория в м.”Болуджа”, с
граници и съседи: 17974.22.986, 17974.22.9, 17974.22.989.

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка от
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот
17974.26.530, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска
собственост в частна общинска собственост.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 832
04 септември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
Председател:
Секретар:

89.
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4,
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост имот с идентификатор 17974.26.530
находящ се в землището на гр. Средец с начин на трайно ползване – „друга
селскостопанска територия”, с площ 8109 кв.м., девета категория в м.”Дервишки
път”, с граници и съседи: 17974.26.531, 17974.26.528.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван
Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.109.49,
находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в
частна общинска собственост.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
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
Председател:
Секретар:

90.

Р Е Ш Е Н И Е № 833
04 септември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4,
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост имот с идентификатор 17974.109.49
находящ се в землището на гр. Средец с начин на трайно ползване – „друга
селскостопанска територия”, с площ 4962 кв.м. в м.”Малката река”, с граници и
съседи: 17974.109.534, 17974.109.50, 17974.109.697, 17974.1.154, 17974.28.537,
17974.109.48.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА следва – Докладна записка от инж. Иван
Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти –
частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дебелт.
Председател:
Секретар:

91.
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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1
глас, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 834
04 септември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38,
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2019 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец
възнамерява да продаде под №46 - имот с идентификатор 20273.12.222 и под №47 –
имот с идентификатор 20273.12.224, находящи се в землището на с. Дебелт.
2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен
имот с идентификатор 20273.12.222 в размер на 4560,00 лева и на имот 20273.12.224
в размер на 5460,00 лева.
3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с
тайно наддаване на:
- имот с идентификатор 20273.12.222 по КККР на с.Дебелт с площ 3835 кв.м.,
нтп- за друг застрояване, девета категория, в м.”Отуля”, при съседи: 20273.501.6,
20273.501.1103, 20273.501.7, 20273.12.226, 20273.12.538, 20273.12.224, 20273.12.235, с
начална тръжна цена 4560,00 лева;
- имот с идентификатор 20273.12.224 по КККР на с.Дебелт с площ 4387 кв.м.,
нтп- за друг застрояване, девета категория, в м.”Отуля”, при съседи: 20273.12.219,
20273.12.235, 20273.12.222, 20273.12.226, 20273.12.538, 20273.12.218, с начална
тръжна цена 5460,00 лева.
4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с тайно
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора
за продажба.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова

за
Председател:
Секретар:

92.
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
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
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
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
за
Динко Цъцаров: Продължаваме със СЕДМА ТОЧКА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в
землището на с. Пънчево.
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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1
глас, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 835
04 септември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38,
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2019 година и включва в Раздел ІІІ В - имоти, които община Средец
възнамерява да продаде под №45 - имот с идентификатор 59015.70.129, находящ се в
землището на с. Пънчево.
2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен
имот с идентификатор 59015.70.129 в размер на 2030,00 лева.
Председател:
Секретар:

93.
3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 59015.70.129 по КККР на
с.Пънчево с площ 1488 кв.м., нтп- за друг застрояване, шеста категория, при съседи:
59015.70.128, 59015.70.73, 59015.70.8, 59015.70.2, с начална тръжна цена 2030,00
лева.
4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с тайно
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора
за продажба.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
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
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
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
за

От залата излезе Живко Гърков.
Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. Иван
Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна
общинска собственост, находящ се в землището на с. Светлина.
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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1
глас, Общински съвет прие
Председател:
Секретар:

94.

Р Е Ш Е Н И Е № 836
04 септември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38,
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2019 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец
възнамерява да продаде под №44 - имот с идентификатор 65560.166.1, находящ се в
землището на с. Светлина.
2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен
имот с идентификатор 65560.166.1 в размер на 1477,00 лева.
3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с
тайно наддаване за имот с идентификатор 65560.166.1 по КККР на с. Светлина с
площ 2544 кв.м., нтп – друг вид нива, четвърта категория, в м.”До село”, при съседи:
65560.26.124, 65560.166.2, 65560.888.9901, с начална тръжна цена 1630,00 лева.
4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с тайно
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора
за продажба.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 12
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
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
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
Председател:
Секретар:
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15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за

Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна
общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1
глас, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 837
04 септември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38,
ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2019 г., чрез допълнение на Раздел В - Имоти, които община Средец
има намерение да продаде, в частта урегулирани поземлени имоти и включва под №
83 – УПИ V в кв.48 с площ от 1036.30 кв.м. по плана на с. Драчево.
2. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 8 900 лв.
без вкл. ДДС.
3. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно
наддаване на Урегулиран поземлен имот V, в кв.48 с площ от 1036.30 кв.м., по плана
на с. Драчево, при граници на имота: изток-улица, запад- УПИ ХІХ, север- УПИ ІІ, ІІІ,
ІV, юг- УПИ VІ, при начална тръжна цена в размер на 8 900 лв. /без вкл. ДДС/.
4. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост и сключи договор за продажба.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 12
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова

за
Председател:
Секретар:
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2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
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
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
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
за
Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от
инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на
съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот
частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ II-117, кв.64 в с. Драка.
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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1
глас, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 838
04 септември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал. 3 от преходните разпоредби от Закона
за устройство на територията, във връзка с чл.44 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява цената на правото на собственост на 170/ 2645 кв.м. идеални
части, придаваеми от бивша улица към УПИ II-117, кв.64 по ПУП на с. Драка,
определена от независим оценител на имоти в размер на 720.00 лв. /без вкл. ДДС/.

Председател:
Секретар:
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2. Продава на Т. Г. П. 170/ 2645 кв.м. идеални части, придаваеми от бивша
улица към УПИ II-117, в кв.64 по ПУП на с. Драка, при граници на имота: УПИ І, УПИ
ІV-116, улица, улица, за сумата от 720.00 лв. /без вкл. ДДС/.
3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на
дела на Общината със съсобственика.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 12
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
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
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
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
за

В залата влезе Живко Гърков.
Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Тракийско сдружение „Лазо
Лазов”” гр. Средец по процедура чрез подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции,
свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното
наследство на селата”, от Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
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
Председател:
Секретар:
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Р Е Ш Е Н И Е № 839
04 септември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с т. 24.1 от Общи документи от Условията
за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец“ по ПРСР
2014-2020,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Потвърждава, че дейностите по проект „Пъстри премени за певици
засмени“, с който Тракийско сдружение „Лазо Лазов” гр. Средец ще кандидатства
по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197 „МИГ
Средец – подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и
възстановяване на културното и природното наследство на селата”, от Стратегия
за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за
развитие на селските райони 2014-2020, съответстват на приоритетите на
Общински план за развитие на община Средец 2014-2020, а именно: ЦЕЛ 2:
Повишаване на конкурентната способност на общинската икономика, МЯРКА 5:
Развитие на културен и екологичен туризъм като диверсификатор на профила на
местната икономика, Дейност: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на
природно културното наследство.
Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от
дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Структурата на детските градини, училищата и звената от
центровете за подкрепа за личностно развитие през учебната 2019/2020г..
Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване,
социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" при общинска
администрация.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 840
04 септември 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.44, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 3 и чл. 100, ал. 1 от Закона
за предучилищното и училищното образование,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Председател:
Секретар:
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Утвърждава структурата и вида на учебните заведения в община Средец за
учебната 2019/2020г. както следва:
Утвърждава структурата и вида на учебните заведения в общината както
следва:
Детски градини
1. Детска градина „Снежанка“гр.Средец– 7 групи /6+1яслена/ - 180деца
2. Детска градина „Бърборино“гр.Средец- 9 групи /7+2 ясли/ - 260 деца
3. Детска градина „Дъга“ с.Дебелт с филиал с.Факия - 4 групи - 102 деца
4. Детска градина с.Загорци - 1 група - 23 деца
5. Детска градина с.Орлинци - 1 група - 20 деца
Всичко брой групи - 22 и брой деца – 585
Основни училища
1. Основно училище „Антон Страшимиров“ с.Дебелт
7 паралелки - 149 ученика
Полуинтернатни групи 2 бр. с 50 ученика
2. Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Загорци
7 паралелки - 126 ученика
3 маломерни паралелки - I-ви, IV-ти и VI-ти клас
Полуинтернатни групи - 4 бр. със 106 ученика
3. Основно училище „Никола Й.Вапцаров“ с.Факия
4 паралелки с 56 ученика, 3 слети и 1 маломерна - VII-ми клас
Полуинтернатни групи – 2 с 56 ученика
Ученици в общежитие – 1 група - 23 ученика
Средни училища
1.Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Средец
37 паралелки - 814 ученика
Маломерни – 1 паралелка - XI-ти клас
Полуинтернатни групи - 8 със 196 ученика
Професионални гимназии
1. ПГМССЕ „Никола Й.Вапцаров“ гр.Средец
Специалност:
Механизация на селското стопанство
Дневна форма на обучение
7 паралелки, 163 ученика
Самостоятелна форма - 23 ученика
Промишлена електроника
Дневна форма на обучение
3 паралелки с 64 ученика
Председател:
Секретар:
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Ученици в общежитие – 1 група – 30 ученика
Центрове за подкрепа за личностно развитие
Общински детски комплекс:
34 постоянни групи с 440 деца
Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Подписване на споразумение за партньорство по проектно предложение
„Подобрено управление на биоразградимите отпадъци в община Средец“,
процедура BG16M1OP002-2.009 - Изпълнение на демонстрационни проекти в
областта на управлението на отпадъците, Оперативна програма „Околна среда“
2014-2020.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте за въпроси и коментари по докладната. Г-н
Гърков.
Живко Гърков: Уважаема г-жо Стойчева, г-н кмете, първия въпрос – по какъв
начин е определен партньор в лицето на фирмата “Поли Грийн“ ЕООД, има ли
някаква процедура за определяне на такъв партньор съгласно изискванията на
проекта.
Маргарита Стойчева: В случая няма определена процедура, не е избиран с
процедура по ЗОП или каквато и да е друга, тъй като по тази процедура партньора не е
задължителен, той е препоръчителен, допустим е, и самата процедура няма такова
изискване. Когато имаме партньори задължителни в едно проектно предложение, в
процедурата изрично е записано, че е трябва да има процедура и го представяме по
време на кандидатстване. В случая тази фирма, тя е проявила интерес към община
Средец, заявила интерес първо в общинското предприятие, водени са разговори с
директора, така че, тъй като не може общинското предприятие да кандидатства.
Кандидатства общината като бенефициент и вече партньорското споразумение се
сключва с фирмата, с кмета на общината, а не с общинското предприятие, но там той е
заявил желание да участва при подготовка на проекта и след това в изпълнение на
дейностите по популяризиране на проекта и за резултатите от него.
Живко Гърков: Аз запитах малко по-конкретно, защо точно тази фирма е
избрана за партньор, по какъв начин е избрана.
Маргарита Стойчева: *** процедура не е изпълнявана, имало е само един
заявител, той само е заявил желание да помага на общината при подготовката и след
това при реализиране на проекта.
Живко Гърков: До колко сте запознати със състоянието на фирмата посочена
като партньор. Внесени ли са някакви документи, проучено ли е от страна на
общинската администрация тази фирма има ли опит по такъв вид проекти и по какъв
начин са го доказали, че имат такъв опит, защото все пак го вземаме като партньор
трябва да е фирма, която е свършила определена работа, която евентуално община
Средец в лицето на администрацията, нямат възможността да извършат без партньор.
Как сте разбрали, че тази фирма има опит от проекти и по какъв начин са го доказали,
Председател:
Секретар:
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има ли някакъв документ от тях оставен, че те са работели по такъв вид проекти и че
имат капацитетите да свършат част от нещата по тази програма.
Маргарита Стойчева: Едно от изискванията беше да имат минимум поне три
години регистрация, има го, проверили сме го и в Търговския регистър, проверили сме
дейността им, имат опит в управление на подобни проекти, не знам конкретни
доказателства дали има представени при разговорите с общинско предприятие тъй
като не сме провеждана процедура, ако е провеждана щяха да се изискват.
Живко Гърков: Значи без процедура или с процедура би следвало в интерес на
общината, защото нали говорим, че всяко действие на общината трябва да носи
определени ползи за гражданите на общината. В случая доколкото сте проверили в
Търговския регистър, обърнали ли сте внимание, че фирмата “Поли Грийн“ няма нито
един човек персонал. Аз съм го проверил, препоръчвам да го проверите и вие, не е
посочен нито един човек персонал, това е обществено достъпна информация, но така
да го оставим това.
Маргарита Стойчева: Могат да ги наемат примерно.
Живко Гърков: Именно, *** щом казвате, че има опит, без персонал опит не
виждам. Така, по принцип, ако не ме лъже паметта на 26.08.2019г. беше крайния срок
за подаване на документите за кандидатстване по този проект, припомнете ми на
каква сума беше проекта.
Маргарита Стойчева: Триста деветдесет и няколко.
Живко Гърков: Значи по принцип поне според мен, когато се подават документи
за проекта тогава би трябвало да се подаде и партньор, който ще участва в този
проект, защо е нужно да приемаме споразумение след подаването на документите за
проекта.
Маргарита Стойчева: Споразумението, изрично в насоките е записано, че ако
не може да се подаде на сесията, която е последната преди подаване, може да е по
време на оценка на самото проектно предложение да се изиска такова споразумение.
Живко Гърков: Значи пак да повторим, не е необходимо, не е задължително в
процедурата да има партньор, просто се допускат да има партньор.
Маргарита Стойчева: Има да, допустимо е, препоръчителен.
Живко Гърков: Когато се прави класация на заявителите желаещи да работят по
този проект, да станат бенефициенти по този проект, присъствието на такъв партньор
дава ли някакъв допълнителен бонус при оценката за кандидатстване, процедурата се
точкува доколкото знам и съм прочел. Присъствието на партньор в проекта дава ли
допълнителен бонус на общината или не дава, някъде има ли го регламент.
Маргарита Стойчева: Би следвало, да. Винаги дава допълнителен бонус
присъствието на партньор. Това не съм го чела.
Живко Гърков: Сигурна ли сте, някъде да го има записано черно на бяло. Няма.
Просто няма такова изискване, че в присъствието на партньор при изпълнение на ***
проект дава допълнителен бонус. Е, питам тогава, какъв е смисъла да имаме партньор
при положение, че вече е извършена определена вид дейност, която приемаме, че
общината няма възможност да я извърши. Е да, но по принцип за изпълнението на
този проект общината би трябвало да наеме изпълнител, нали така.
Маргарита Стойчева: След това ще има, ако дай боже бъдем одобрени ще има
процедури за избор на изпълнител, но за дейностите ще има избран изпълнител.
Председател:
Секретар:

102.
Живко Гърков: Процедури се правят по Закона за обществените поръчки, в
самото споразумение не виждам никакви финансови, хайде да кажем чисто финансови
параметри, но не виждам строго определени функциите, които ще изпълнява този
партньор.
Маргарита Стойчева: С административния договор, ако бъдем одобрени в
административния договор ще бъде цитирано.
Живко Гърков: Е добре, ама искате от нас да бъде гласувана нещо, поне от моя
гледна точка, което в това споразумение въобще не е фиксирано, значи цитирам:
„Задължаваме се да участваме активно при изпълнение на дейностите по проекта, да
разработим демонстрационен проект и кампания за популяризирането му съгласно
изискванията на процедура“ и т.н., е, според вас може ли да мине този проект без
използването на партньор, тъй като това означава, че на този партньор ще му бъде
платено за участие. Може ли община Средец да изпълни изискванията на тази
програма без да използва партньор, чието наличие за мен е абсолютно безсмислено.
Според вас и според г-н кмета в крайна сметка, защото нещата опират до
споразумение, което ще бъде подписано от него. Питам да ми отговорите, има ли
необходимост от наличието на такъв партньор, защото това което гледам като
споразумение, мен лично не ме убеждава в необходимостта да има партньор на който
да му се плаща определена сума при положение, че нещата биха могли да бъдат
свършени от вашия екип г-жо Стойчева, защото сте го правили не веднъж.
Маргарита Стойчева: Тука има по-голяма специфика и той е предложил просто
като *** фирма, която се занимава с подобен тип проекти, че може да изпълни тази
демонстрация. Това са добри практики от страни, които са извън България, които са
работили тези проекти, а те ще ги предоставят, ще имат срещи с обществеността
където ще се разпространяват тези добри практики, интерплатформа ще се разработва
и затова е така разписан проекта да бъде с партньор.
Живко Гърков: Значи тези добри практики дали ще ги вземете вие от интернет
или ще ги вземе партньора ви ни виждам никаква разлика, имам чувството, че трима
колеги да вземем от общинския съвет и ние можем да го направим това е просто за
информация. Аз не съм убеден, че фирмата, казах ви, не видях да има служител тази
фирма.
Маргарита Стойчева:В хода на изпълнение на проекта трябва хора да си наеме.
Живко Гърков: Ама това, че няма нито един служител, не виждам как може да
докаже, че тя има опит в изпълнението на специфичните проекти. Така, че за мен
обобщавам, наличието на партньор в случая е абсолютно безсмислено.
Маргарита Стойчева: Той няма да бъде одобрен, ако беше без споразумението,
защото така е разписан с партньор.
Живко Гърков: Момент, искате да кажете, че вие сте подали в споразумението,
че ще има партньор.
Маргарита Стойчева: Да, че има партньор, затова заявяваме сега искането за
споразумение, че ще бъде с партньор.
Петър Джермов: Значи вие давате нещо преди да сме го гласували дефакто.
Маргарита Стойчева: То така е разписано, до последно ние не знаехме, не
бяхме категорични дали ще има партньор или не.
Председател:
Секретар:

103.
Живко Гърков: А тогава защо трябва да бъде разписано при положение, че ние
не сме категорични, значи не се изисква.
Маргарита Стойчева: Ако го изискват, в самите насоки е записано ясно, че ако
не мине на общински съвет в последната сесия преди подаване, може на по-късен етап
да ни го поискат при оценка.
Петър Джермов: Само да уточня нещо, значи нищо против нямаме проекта,
въпросът е в тази фирма, която се налага от някъде. Тя не е необходима тази фирма,
разбирате ли и сега ние ако гласуваме против, това не значи, че не одобряваме
проекта, въпросът е в тази фирма, че има много неясноти по нея.
Маргарита Стойчева: Само те са заявили желание.
Живко Гърков: По принцип даже и без процедура, не беше логично една
единствена фирма явила се тук на място и проявила желание да бъде партньор по този
проект, ние да я вземем на доверие с една проверка по интернет и да не потърсим поне
две алтернативи допълнителни, за други фирми, които се занимават също могат да
бъдат добри в това отношение, е за това говорим. Няма никаква алтернатива на
фирмата ** и това е причината, защо го е допуснала това нещо община Средец. Нали
по принцип искаме най-доброто *** когато има възможност за избор, тука в случая не
виждам абсолютно никаква възможност за избор и вие не сте се постарали да
потърсите съответните аналогични фирми, които могат да бъдат по-добри по
отношение на участие в такъв тип проекти. Благодаря, нямам повече въпроси. Нека
всеки да си извади изводи.
Динко Цъцаров: Колеги има ли други въпроси.
Живко Гърков: Още една вметка последна, в самата докладна не виждам
съгласувал адв. Ирина Камбурова. Това означава, че даже юридически нещата може
би не са добре огледани.
Маргарита Стойчева: В момента на изготвянето на докладната за преглед съм я
изпратила на адв. Камбурова.
Адв. Ирина Камбурова: Докладната съм я гледала по електронна поща.
Живко Гърков: И какво е станало адв. Камбурова, да чуем по отношение на
юридическата обоснованост деюре.
Адв. Ирина Камбурова: Юридически докладната е обоснована, отговаря на
всички реквизити на закона, ваше е решението дали да е приемете или да не я
приемете, друго не мога да коментирам.
Динко Цъцаров: Колеги, гласуваме с вдигане на ръка. Който е съгласен с проекта
за решение в докладната, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – 4 гласа,
Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 841
04 септември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Председател:
Секретар:

104.
Одобрява партньорството и сключването на партньорско споразумение
между Община Средец и “Поли Грийн“ ЕООД за целите на изпълнение на
горепосочения проект, в случай на одобряването му за финансиране.
Живко Гърков: Обяснение на отрицателен вот.
Динко Цъцаров: Заповядайте г-н Гърков.
Живко Гърков: Уважаеми колеги общински съветници, тъй като имам право на
обяснение за отрицателен вот, нещо което много рядко някой от вас въобще е
използвал през тези четири години. Не знам дали осъзнавате какво направихте в
момента. В момента вкарахме една фирма безкрайно неизвестна да ни бъде партньор
по едно евентуално спечелване на тази програма т.е. да се лишим от част от
средствата, които трябва да усвои община Средец във връзка с проекта на тази
програма. Ако знаем, че това е наше задължение като общински съветници не да
работим за ползите на хората от общината, не говоря за ползите на общинската
администрация, а за хората от общината то това ни е основното положение, всяко
наше действие да бъде в полза за хората, които са ни избрали. *** Това е моето
обяснение, аз гласувах против, защото не виждам никаква полза от присъствието на
партньор в тази програма. Благодаря ви.
Динко Цъцаров:
Колеги, продължаваме със следващата ТОЧКА
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов –
Кмет на община Средец относно: Избиране на временно изпълняващи
длъжностите „кмет на община“ и „кмет на кметство“ във връзка с
произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г..
Докладва Георги Станилов – секретар на община Средец.
Живко Гърков: Временно изпълняващ длъжността кмет влиза в длъжността си от
момента на регистрация на евентуалния кандидат или от момента на започване на
официалната кампания.
Георги Станилов: От момента на регистрация в Общинската избирателна
комисия.
Динко Цъцаров: Г-н Германов.
Янко Германов: Аз имам едно въпросче. Това предполагам е създадено за да
няма пречки по изборите и да не се влияе върху изборните резултати ли *** или
отпуска да им дадем на хората да си починат.
Адв. Ирина Камбурова: Това е предвидено в Закона за изборния кодекс, изрично
изискване от момента на регистрирането на евентуалните кандидати…
Янко Германов: Значи означава, че примерно г-н кмета или там който е на места,
*** по канцеларии няма право да влиза, така ли да го разбираме.
Адв. Ирина Камбурова: Нямат право да упражняват тези функции, нямат право
да изпълняват действия на разпореждане в качеството, което изпълняват, това
означава.
Живко Гърков: Може ли да поясните малко какво означава.
Председател:
Секретар:

105.
Янко Германов: Значи действието му спира докато не е избран, въобще няма
право да влиза в общината.
Адв. Ирина Камбурова: Как ще го спрете да влезе в общината. Той може да
влиза, но не може да изпълнява никакви задължения, служебно казвам, но иначе като
гражданин има право да влезе в кметството, в общината. Няма правомощия да
подписва документи, да сключва договори, да входира докладни записки, да извършва
действие на управление, това означава.
Живко Гърков: Да ползва общински структури, ***, да ползва общински превоз
и т.н., това влиза ли.
Адв. Ирина Камбурова: Да.
Живко Гърков: Това искам да чуя, да разясните малко по - подробно.
Янко Германов: Защото сме се натъквали някога случайно предни години, не
говоря сега…
Адв. Ирина Камбурова: В Изборния кодекс е разписано какво, фиксирано е на
всякъде и разписано какво могат да правят, това е причината поради която техните
правомощия временно се прекратяват.
Други въпроси не се отправиха.
Встъпи се в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 842
04 септември 2019 година
На основание чл.42, ал.6 и ал.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Избира за временно изпълняващи длъжността кметове по селища за срок до
полагане на клетва на новоизбраните кметове, както следва:
- Вр.и.д. кмет на община Средец – Николина Пенева Дамбулова;
- Вр.и.д. кмет на кметство с. Орлинци – Величка Стефанова Цолова;
- Вр.и.д. кмет на кметство с. Дебелт – Ангелина Георгиева Пазачева;
- Вр.и.д. кмет на кметство с. Драчево – Иванка Димитрова Петрова.
2. Временно изпълняващите длъжността кмет на община и кметове на
кметства започват да изпълняват функциите си в случай, че действащия кмет е
регистриран за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27
октомври 2019 година.

От залата излезе Антоанета Колеолова.
Динко Цъцаров: Предпоследна ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред –
Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната комисия
Председател:
Секретар:

106.
по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно:
Отпускане на еднократни финансови помощи.
Докладва вносителя.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 843
04 септември 2019 година
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Отпуска еднократни финансови помощи на:
 П. Д. Д., 30г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
 В. А. В., 32г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева;
 С. С. А., 30г., живуща в гр. Средец – сумата от 150лева;
 Г. Ф. М., 31г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева;
 С. М. А., 45г., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева;
 И. А. Д., 67г., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева;
 Х. В. К., 63г., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева;
 Д. Ж. А., 29г., живуща в с. М. ц., общ.Средец – сумата от 300лева.
Динко Цъцаров: Преминаваме към последната ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА –
Питания. От предната сесия имаше няколко питания на г-н Гърков.
Живко Гърков: Не съм си видял писмения отговор г-н председател.
Динко Цъцаров: Аз не съм получил писмен отговор, за да ви го дам. Г-н
Станилов заповядайте.
/Приложен текста./

Председател:
Секретар:

107.

Председател:
Секретар:

108.

Председател:
Секретар:

109.
Живко Гърков: Въпрос. Първо, мина над месец, защо не съм получил писмено
този отговор, за да се запозная предварително с него и да имам някакво основание да
питам, сега го чувам за първи път. Г-н Председател?
Динко Цъцаров: Не е постъпил при нас отговора, и аз го чувам за първи път.
Живко Гърков: Второ, от кога в отговорите се правят коментари на електронни
издания и прочие, това влиза ли ви в задълженията на общинската администрация, на
хората които отговарят на този въпрос. Прощавайте това са вестникарски екшъни. От
кога питам аз администрацията прави коментари на фейсбук публикации и т.н.,
отговора трябваше да е до средата и всичко останало ми намирисва вече на агитация.
Георги Станилов: Това не е коментар на администрацията, аз ви чета от кой е, гжа Таня Николова – зам.-председател на СНЦ „Диалог“.
Живко Гърков: Г-жа Таня Николова не съм я питал, тя не е проучила въпроса
какво представлява първо *** се чете, аз не съм питал такова нещо. И другото пак
питам, защо не съм го получил досега, мина повече от месец, административния срок
за отговор е тридесет дни. Бихте ли ми отговорили на този въпрос.
Георги Станилов: Ще бъде внесено при председателя на общинския съвет,
преди два дни дойде отговора, ще го изпратим и на Вас.
Живко Гърков: Колко е срока за отговор, тридесет дни. Питам нещо съвсем
резонно и това е нещо, което не иска особени усилия. Няма да коментирам повече
отговора, благодаря, разбрах за какво става дума. Искам да попитам г-жа Николова, от
кога всъщност е прекратена идеята за тези детски площадки и къде можем да го видим
това нещо ***.
Таня Николова: Здравейте на всички. Вижте г-н Гърков, идеята е прекратена и
това се вижда от липсата на всякакви действия и липсата на постъпили документи в
институциите преди да започне всъщност стартирането на този проект. Това е просто
идея разпространена *** фейсбук група, защото там *** имаше много коментари,
които сигурно широката общественост са запознати ***.
Живко Гърков: Да попитам аз тогава, втората част на отговора беше ли
необходим, аз попитал ли съм подобно нещо, за да ми отговаряте. Аз не съм искал
въобще историята на „Диалог“, нищо повече, позволихте си нещо, което не е редно…
Таня Николова: Съжалявам, ако съм ви обидила, просто исках да изразя моето
мнение.
Живко Гърков: Не сте ме обидили, изразете го така както го правят всички,
защото засягате интернет мрежи.
Таня Николова: Засегнах, защото всичко тръгна от там.
Живко Гърков: Само че говорим за законност и за отговаряне на това, което ви
питат, а не коментари, които не интересуват по принцип нито общинския съвет и нито
други .
Таня Николова: Съгласна съм, че коментарите не ви интересуват, но мисля че
това което съм написала ***.
Живко Гърков: Явно няма да се разберем. Вторият отговор.
Георги Станилов: Отговор на въпрос относно почистване, просветляване на
банкета по общинска пътна мрежа. Почистване, косене и премахване на дървета и
храстовидна растителност на крайпътните участъци по общинска пътна мрежа в
Средец през м.август по график както и м.септември и октомври е следното. Почистен
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е участъка от с. Дюлево до Аврамов мост, както и вътре в населените места групите на
ОБЧ почистват улиците в селата. Предстои до десет дни обявяване на обществена
поръчка, която включва разклона с. Факия – с. Момина църква, разклона с. Варовник –
с. Голямо Буково и разклона с. Русокастро – с. Суходол, които ще бъдат извършени
тази година. Поръчките ще стартират до броени дни. Отговора е от инж. Иван
Георгиев – директор ОП“ОБЧ“. Той отсъства по здравословни причини и за това чета
отговора.
Петър Джермов: Да попитам. Имаше панаир миналата седмица в с. Бистрец,
сигурно сте запознати, искам да ви кажа, че до село Бистрец трудно може да се отиде.
Две коли по пътя не могат да се разминат, защо не е включен този разклон. Там има
предпоставка за пътно транспортно произшествие. Двете коли при разминаване влизат
в храстите, кметския наместник може да каже, ние се разминахме...
Георги Станилов: Извинявай, грешката е моя. В обществената поръчка пътна
мрежа е включен Средец – Белила – Проход – Бистрец – Кубадин, до десет дни е
обществената поръчка, в рамките на тази година.
Динко Цъцаров: На вторият въпрос на г-н Гърков ще отговори г-жа Маврова.
Живка Маврова: Уважаеми общински съветници, г-н Гърков, в отговор на Ваше
питане по т.2, защо капаците на дъждоприемните шахти /ДШ/ по ново ремонтираната
ул.“Васил Коларов“ са разрушени толкова бързо. Защо са монтирани капаци „лек тип“
вместо капак ДШ „тежък тип“, както е зададено в разяснението към обществената
поръчка. В посоченото разяснение възложителя на обществената поръчка е имал
предвид ново изградени ДШ, цитираните разрушени капаци се отнасят за стари.
Съответно община Средец е уведомила ВиК – Бургас като дружество, което по
принцип стопанисва тези мрежи с писмо 12-00-58/04.02.2019г., но към дадения
момент не са предоставени такива капаци. Монтирани са капаци каквито е имало
налични с цел безопасността на хората.
Живко Гърков: Кой ги е монтирал.
Живка Маврова: От общината са монтирани.
Живко Гърков: Момент, момент, нещо не разбирам. От една страна говорите за
старата канализация, която не влиза в предмета на проекта, който е бил изпълнен по
ул. „В. Коларов“. От друга страна обаче се оказва, че тези шахти ги монтира общината
пак те по принцип трябва да бъдат монтирани от ВиК – Бургас
Живка Маврова: Да, но те са счупени, те не могат да останат там.
Живко Гърков: Т.е. общината е свършила част от работата на ВиК – Бургас, само
че е сложила шахти, които не отговарят. Това какво е имал проектанта предвид някъде
писмено ли е или е имал друго предвид този тип шахти, не видях някъде написано.
Живка Маврова: Има го написано, значи мисля, че бяха дванадесет нови ДШ, по
принцип се слагат тежки. Има ги, имаме декларации, имаме всичко.
Динко Цъцаров: Това бяха въпросите от предната сесия колеги. Заповядайте.
Живко Гърков: Г-н председател, имам въпрос – докога мога да получа писмените
отговори на въпросите си. Днес ще бъде ли възможно, тъй като виждам, че се четат,
мога ли да ги получа до края на сесията.
Динко Цъцаров: Ако влязат в общинския съвет до края на деня ще ви ги изпратя
веднага. Заповядайте колеги за нови въпроси към администрацията. Г-н Гърков.
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Живко Гърков: Нещо, което предупредих, че ще питам, не го внесох писмено, но
ще попитам – става въпрос за ситуацията с ул. „Лиляна Димитрова“, която е затворена
с четири броя кашпи. Защо е затворена, кой е взел решението и на какво основание е
затворена ул. „Л. Димитрова“ посока уширението на ул. „В. Коларов“ срещу магазин
„Дружба“ ***.
Георги Станилов: Общинската комисия по „Безопасност на движението“ която
заседава преди четиридесет дни, в която участват представители на общината, на АПИ
и на КАТ. Много детайлно разгледа цялата градска мрежа и с протоколно решение,
има протокол, са посочени местата където ще бъдат поставени така наречените
легнали полицаи с оглед да се намали скоростта в тези участъци. Местата на които ще
бъдат поставени знаци, за да се избегне паркирането от двете страни на улиците, което
вече е изпълнено. Определи местата на които ще бъдат поставени три нови
паркоместа за хора в неравно положение т.нар. стикерите за инвалидите, които имат.
И беше разгледан случая с въпросния площад, за да може да се облекчи наплива от
хора, които посещават магазина „Дружба“ и да има някакъв ред при паркирането, за
да може да поеме по-голям обем автомобили. Това нещо е протоколирано, запознати
са КАТ, АПИ и общинска администрация, можем да ви представим протокола да
видите как е взето това решение. Има една традиция това беше подсказано и от всички
членове на комисията, че на практика това е било и преди така, в смисъл, че площада
се ползва за паркинг ***.
Живко Гърков: Добре, вие протокола ще го представите, аз затова твърдо държа.
Там няма площад, там е уширена улица, отворете си схемата и го вижте. Другото,
ул.“Л. Димитрова“ по нея е направен проект нали така, никъде в проекта и в
докладната записка, не пише, че ул. „Л. Димитрова“ е затворена. Казахте ми, че преди
четиридесет дни е взето решение на общинската комисия по „Безопасност на
движението“, съмняваме, че е преди четиридесет дни, но това ще го оставя за себе си,
улицата е затворена преди повече от два месеца. Значи ние узаконяваме едно
незаконно ***. Второ, как беше решено точно с тези кашпи да бъде затворена улицата,
на основанието на кой член, по реда на коя наредба и на кой закон. На практика точно
по тоя начин би следвало да бъде затворена улицата и това отговаря на общите
изисквания, не искам веднага отговор, просто ми отговорете. Другото, пак ви казвам,
там са разчертани паркоместа, на място което по схемата на град Средец никога не е
било паркинг. Държа да получа отговор на въпроса си писмено с посочени
съответните нормативни документи, съответните членове, алинеи и точки, които
регламентират това, което е прието от общинската комисия по „Безопасност на
движението“. Аз не съм сигурен дали такава основна промяна на движението,
организация на движението би трябвало да е съгласувано с общинския съвет или поне
да бъде изнесено на обществено обсъждане, за да знаят гражданите за какво става
дума. Примерно да кажа преди десет дни, може и малко повече, един човек с джип
щеше да се нагъне в тези кашпи, просто човека не знае, че улицата е затворена, защото
горе на ул.“В. Коларов“ няма никакъв знак, който да оказва, че тази улица е
затворена.
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Динко Цъцаров: От гостите в залата г-жа Теменужка Божинова иска думата, по
правилник трябва да го гласуваме, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”,
„въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.
Теменужка Божинова: Не се води уширение на улицата, а се води кръстовище.
Съгласно Закона за движение по пътищата, на кръстовище нямат право да спират
коли. Вие минавате всеки ден оттам и виждате колко коли има спрени. Г-н Станилов
цитира комисия по безопасност към общината, която има право да вземе такова
решение, да се обособи паркинг и улицата да се затвори. Плюс това тази комисия
може да иска становище от полицията, които също ако дадат положително съгласие
там да бъде обособен паркинг и улицата да е затворена.
Живко Гърков: Няма да коментирам, само че създаването на паркинг не може да
се направи на кръстовище, но това е друг въпрос.
Динко Цъцаров: Достатъчно говорихме по този въпрос. Имате ли други питания.
Г-н Джермов.
Петър Джермов: По същата ул. „Л. Димитрова“ бях ви попитал за шахтите за
водомерите, които също не са по проект, а са на самата улица, някакви си ламарини
стърчат по новата улица. Щеше да се разговаря с ВиК, става трети месец не се
отговаря или може би сте разговаряли не знам. Какво става с тези водомерни шахти,
които улицата е изпълнена по проект, а те не са по проект и как е приет този проект.
Живка Маврова: Всички тези водомерни шахти по улицата са незаконни.
Петър Джермов: Какво правим тогава.
Живка Маврова: Вие трябва да кажете какво правим. От години ВиК ***.
Говорено е с ВиК и те казват, че нямат намерение да се слагат, защото трябва да
бъдат на граница.
Петър Джермов: Кой ще плати наема ВиК ли. И как е приет проекта при
положение, че не е изпълнен по проект, е, това е интересно.
Живка Маврова: Направиха се промени, от там е намалена съответно
тротоарната настилката точно заради тези шахти се промениха нещата заради
съществуващото положение.
Петър Джермов: Аз пак настоявам да се говори с тях.
Инж. Иван Жабов: Ще изпратим писмо до изпълнителния директор със сметка
да ни плащат наем.
Петър Джермов: Ами точно така, щом са монополисти ще плащат наем.
Живко Гърков: Проекта на ул. „Л. Димитрова“ европейски ли е или със средства
на община Средец.
Живка Маврова: Европейски е проекта.
Живко Гърков: Има ли време на устойчивост този проект. Има. Хайде тогава да
попитам, когато един проект има устойчивост, няма право да се правят никакви
интервенции и промени. В случая какво правим. Ние сме ремонтирали улица, по
проекта не е затворена улицата, нито има паркоместа, тогава какво си позволява
комисията да прави подобни неща по отношение на проекта. Добре, напишете ми го,
обосновете се, ще ви бъда благодарен. И моля ви да не е по-късно от тридесет дни
след задаването на въпроса.
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Други питания не постъпиха.

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров
закри Четиридесет и осмото заседание на Общински съвет на община Средец.
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