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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

№ 27 
 
 
 
 
 

По искане на общинските съветници: Иван Димов Георгиев, Стоянка Тодорова 
Иванова, Марин Георгиев Клинков, Никола Димов Чолаков, Петьо Георгиев Колеолов 
и Янка Атанасова Стойчева на 26 април 2013 година /петък/ в гр. Средец, в 
съответствие с чл.23 ал.4 т.2 и ал.5 от Закона  за местното самоуправление и местната 
администрация в зала №1 на общинска администрация от 17.30 часа се проведе 
Двадесет и седмото заседание на Общински съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: инж. Иван Жабов – кмет на община Средец;  
Николина Дамбулова – зам. кмет на община Средец; Бончо Богданов – секретар на 
община Средец; директори на дирекции, представители при общинска администрация;  
гости.  

На заседанието присъстваха тринадесет общински съветника: 
1.     Петър Славов Ангелов  
2.     Иван Димов Георгиев 
3.     Иванка Йорданова Ковачева 
4.     Димитър Нейчев Калайджиев 
5.     Марин Георгиев Клинков  
6.     Георги Стойков Георгиев 
7.     Никола Димов Чолаков 
8.     Янка Атанасова Стойчева 
9.     Петьо Георгиев Колеолов  
10.     Янко Калудов Германов   
11.     Стоянка Тодорова Иванова 
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12.     Димитър Киряков Янков 
13.     Динко Янев Цъцаров 

 
Отсъства Председателят на общинският съвет д-р Надежда Палова съгласно 

чл.104 ал.1 от Изборния кодекс като кандидат за народен представител. 
По уважителни причини отсъстваха: Георги Димитров Вълчев, Красимира 

Славова Кадийска-Георгиева и Ненчо Атанасов Ненчев. 
Заседанието започна да води най-възрастния общински съветник от състава на 

съвета. 
Петър Ангелов: За по голяма оперативност, да не се чудим как ще стане и как 

няма да стане, аз съм длъжен при наличие на кворум, а установявам, че имаме кворум 
да открия това поредно заседание на общинския съвет. Като веднага трябва да кажа, 
че аз го председателствам до момента на избор на някой от вас за председателстващ на  
това заседание. Има ли някой който да възразява по отношение на това, което съм 
казал. 

Общинските съветници не възразиха. 
Петър Ангелов: Добре, имате думата за предложение за председателстващ на 

това заседание в отсъствието на председателя на общинския съвет. Аз лично правя 
предложението за г-н Иван Георгиев. 

Иван Георгиев си направи отвод и предложи Димитър Калайджиев. 
Адв. Никола Чолаков: С цел по-голяма оперативност предлагам Георги Георгиев 

да води заседанието, не че имам нещо против Митко, но мисля, че по-бързо ще 
привършим тъй като днеска доста ангажименти има всеки един от нас. 

Георги Георгиев си направи отвод, за да се спести време за гласуване. 
Петър Ангелов: Подлагам на гласуване единственото предложение за 

председателстващ на днешното заседание в отсъствието на председателя на 
общинския съвет да бъде водено от г-н Димитър Калайджиев, който е съгласен моля 
да гласува. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  1 глас, приема се. 
Петър Ангелов: Приканвам Димитър Калайджиев да заеме мястото си за 

председателстващ на днешното заседание. 
Димитър Калайджиев: Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмет, уважаеми гости, 

откривам заседание номер двадесет и седем, което е организирано от колеги с цел 
спазване на срокове за кандидатстване на проекти по оперативна програма.  

Председателстващият представи на общинските съветници проекта за дневен 
ред.  

Петър Ангелов: Аз имам предложение за промяна. Закона, устава, правилниците 
се създават да бъдат изпълнявани и всяко заседание, казахме, че няма извънредно 
заседание, всяко заседание на общинския съвет трябва да започва с питане. Внасям 
предложение за първа точка от дневния ред да бъде питания и обсъждане законността 
и редовността на провежданото заседание. Предлагам да има  едно такова обсъждане, 
ако някой иска да го формулира по-гладко, нямам нищо против. 

Георги Георгиев предложи, за да се продължи по процедура, да се избере за 
секретар на заседанието – Иван Георгиев. 
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Други предложения не постъпиха и председателстващият го подложи на 
гласуване.  Гласуваха: “за”-12 гласа; “против”-няма; “въздържали се”- 1 глас,  прие се 
и Георгиев зае своето място. 

Георги Георгиев каза, че при такива заседания точка питания не е задължителна. 
Други предложения не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване.  
Председателстващият на заседанието подложи на гласуване предложението на 

Ангелов за точка първа в дневния ред да бъде питания. Гласуваха: “за” – 2 гласа; 
“против” – няма; “въздържали се” – 10 гласа, не се приема. 

Предложения проект за решение в поканите до общинските съветници 
председателстващият на заседанието го подложи на гласуване. 

Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Двадесет и седмо заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № 2007СВ16IPO008 – 2013 – 3 Програма за 

трансгранично сътрудничество /ИПП/ България - Турция; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец  

относно: Кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна  

финансова помощ № 2007CB16IPO008 – 2013 – 3 Програма за 

трасгранично сътрудничество /ИПП/ България – Турция; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 

договор № 02/321/00803 от 05.11.2010 год. по мярка 321 „Основни услуги 

за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за проект 

„Реконструкция на път BGS2232/ІІІ-539, Средец-Русокастро/Дюлево-

Драчево в участъка „Дюлево-Аврамов мост” от км. 0+000 до км. 

6+461,47”, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 

Разплащателна агенция. 

 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 27 на Общински 
съвет – Средец./ 
 

 

 Петър Ангелов: По процедура щом няма питания, имам право на процедурни 
въпроси. Първо, може да няма извънредни сесии, но има сесии, които се свикват при 
извънредни обстоятелства. Дори само от факта, че го свикваме в отсъствието на 
председателя на общинския съвет е вече достатъчно извънредно обстоятелство. 
Извънредно е обстоятелството, че аз научавам за това заседание в четиринадесет часа 
и съм на работа, и трябва да покажа покана, за да бъда освободен съгласно на 
законово основание. Аз не мога да покажа и трябва да избягам, за да присъствам тука. 
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Ето ви извънредна ситуация и за всеки от вас може да е така. Аз се интересувам, след 
като се свиква по инициатива на шест човека общински съветници или повече на това 
заседание, защо тези докладни записки не са гледани, не се направи така, че да се 
спази процедурата да са гледани в отделните комисии. Да речем, че последната 
докладна ме смущава мен и аз искам да зная становището на комисията, кой ще го 
обяви това становище. Опитвам се да кажа, че е нарушена процедурата, няма адрес за 
към комисиите на докладните и комисиите не са ги гледали тези докладни. Това ме 
кара да си мисля, че това заседание не е замислено добре и правя второ предложение – 
тези докладни да се оттеглят или по-точно да се насрочи ново заседание на общинския 
съвет, когато ще са гледани от комисията и когато ще се спази процедурата по 
обсъждане на докладни в такова заседание, което се провежда при извънредни 
обстоятелства. 
 Димитър Калайджиев: Г-н Ангелов, аз доколкото разбирам инициативата за 
провеждане на тази извънредна сесия е от наши колеги, защото община Средец 
изтърва срокове за кандидатстване по тази мярка по трансгранично сътрудничество. 
Срокове, които са важни  и докладните, които аз четох са така доста сериозни и ако 
това е вярно, мисля че за тука можем, поне моето лично мнение е, че не би трябвало 
да гоним процедурните срокове, а да направим всичко възможно тези програми и тези 
строителства да се случат. Но относно последната нямам мнение, понеже вчера е 
прочетох докладната по трета точка за която говорите вие, надявам се, че 
администрацията ще внесе по-голяма яснота по въпроса предполагам. Понеже г-н 
Чолаков е един от инициаторите, предполагам че и г-н Клинков, и Иван Димов, това 
са членове на съответните комисии и по финанси и предполагам, че те ще ни 
запознаят в момента. Предвид сроковете, които гонят общината, мисля че ще е добре 
да проявим разбиране и проведем това заседание днес, защото на двадесет и девети 
свършва срока, нали така г-н кмете. Това е отговора ми. Заповядайте. 
 Д-р Иванка Ковачева: Като допълнение на г-н Ангелов, знам че има срокове, за 
мен в докладните никъде не е посочен срок, би трябвало. За мен е прецедент първо, че 
в рамките на един месец правим втора извънредна сесия, което говори малко за 
несериозно отношение към институцията общински съвет. И лично аз, може да съм за 
първи път в общинския съвет, се чувствам обидена. Второ, това което искам пак да 
попитам, в докладните никъде не видях срока, който трябва да спазим, няма го. 
 Георги Георгиев: То не е необходимо да бъде посочено. 
 Д-р Иванка Ковачева: Съгласна съм, но след като правим извънредна сесия, 
значи според мен едно от основанието заради което и понеже смятам наистина, че и 
двете докладни са важни затова и присъствам. Направих всичко възможно, защото на 
мен също ми излезе душата, за да дойда както повечето от нас. Третата докладна, 
който е внесена и която не беше внесена до тази сутрин, защото аз е получих днеска 
на моя имейл, имам питане. Знам, че досега винаги сме гласували запис на заповед и 
са задължителни и т.н., само че тук става наистина въпрос за много пари, един милион 
и повече, знам че проекта върви, но знам също, че нямаме бюджет и искам да питам, 
не съм запозната, за първи път съм, затова ги задавам въпросите.  Има ли едното 
връзка с другото, на основа на какво ги правим тези неща, за да ми е ясно и на мен 
самата. 
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 Инж. Димитър Янков: Понеже говорим по процедурата г-н председателстващ, 
аз предлагам при положение, че сме гласували дневния ред, да вървим по дневния ред, 
ако има конкретни въпроси по докладните да ги зададем по време на обсъждането на 
всяка една от докладните. Съгласен съм с колегата Ангелов, че ситуацията е малко по-
извънредна, вероятно ще ни се проясни когато ни се изчетат докладните и се зададат 
съответните въпроси. Благодаря.  
 Петър Ангелов: Оттеглям си предложението. 
 

 

Престъпи се към работа по дневния ред – ТОЧКА ПЪРВА – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2007СВ16IPO008 – 2013 

– 3 Програма за трансгранично сътрудничество /ИПП/ България – Турция – докладва 
Николина Дамбулова – зам.  кмет на община Средец. 

От залата излезе Георги Георгиев. 
Петър Ангелов: Вземайки на сериозно това, което каза Димитър Янков за 

въпросите да се задават конкретно след изчитането на всяка докладна, питам. Първи 
въпрос – това докладната записка, която ни притиска със срокове ли е и ако е така 
втория въпрос – кога общинската администрация от кога тя знае за този срок, защото 
имаше още една сесия където можеше да се предложат тези докладни записки. И 
понеже това става рецидив при нас, някакви мерки ще се вземат ли, да има такова 
отношение към нас като общински съвет. Това кой когато му дойде на ум, че има срок 
да подава докладна записка и да настоява да се прави сесия, ще се вземат ли някакви 
мерки този процес да се спре веднъж за винаги. Нека да е инцидентно, нека да се 
случи, случва се.  

Инж. Иван Жабов: За отговор по първи въпрос, на двадесет и девети изтича 
срока в седемнадесет и тридесет часа. За втория въпрос, мисля че това не е рецидив, 
всичко това беше подготвено за двадесет и четвърти за сесията г-н Ангелов. За това 
мисля, че хората които стоят в тази зала не упражняват никакъв рецидив спрямо вас. 

Петя Шиварова: Г-н Калайджиев, докладната има входящ номер 02.04.2013г. 
Така, че не можем да кажем, че е вкарана в последния момент, не можем както г-н 
Ангелов искаше и г-жа Ковачева срок докога изтича програмата, това е недопустимо, 
защото всичко това, цялата докладна се прилага към документите на проекта, 
прилагат се там виждате пет задължителни решения трябва да има и не е допустимо да 
слагаме срока, който е обявен в поканата за набиране на проектни предложения. Както 
каза г-н Жабов до двадесет и девети в Хасково трябва да се представят документите. 

Димитър Калайджиев: Ако сложим срока, ще бъде един вид като изтичане на 
вътрешна информация и не е коректно от ваша страна. 

Д-р Иванка Ковачева: Благодаря, не съм държала да бъде в докладната, но бихме 
могли да бъдем уведомени. И още нещо искам да попитам, имаше една докладна за 
Байловата къща, доколкото знам беше внесена от музея и пак имаше срокове, сега не е 
виждам в извънредната сесия. Аз не се заяждам и искам общината да се развива и 
затова съм тук, но искам да бъдем коректни, това е което имам и затова станах и съм 
си го казала. Друго искам да попитам, тука общинския съвет дава гаранция десет 
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години, този общински съвет е още две години, от което следва, че следващия 
общински съвет би трябвало пак да гласува. 

Петя Шиварова: Извинявайте, че Ви прекъсвам предишния общински съвет пое 
гаранцията за новоткрития посетителски център също за десет години да не се 
променя предназначението му, също и по други проекти има. Веднъж взето решение 
на общински съвет независимо кой е състава, тука се гледа административната 
единица общински съвет, не състава. 

Разискванията приключиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателстващият на заседанието подложи на гласуване проекта за решение 

в докладната записка, гласуваха: “за” - 11 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 1 
глас и Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 398 

26 април 2013 година 

 
 1. Общински съвет – Средец дава съгласие Община Средец да разработи 

проектно предложение, с което да кандидатства като партньор на Община Визе за 

безвъзмездна финансова помощ с проект по Програма за трасгранично 

сътрудничество /ИПП/ България – Турция № 2007СВ16IPO008 – 2013 – 3, 

Приоритетна ос 2 „Повишаване качеството на живот”, област на интервенция 1.3 

„Инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия потенциал на 

зоната за сътрудничество”. 
 2. Общински съвет – Средец дава съгласие за изпълнението на проектно 

предложение като партньор по Програма за трансгранично сътрудничество /ИПП/ 

България – Турция № 2007СВ16IPO008 – 2013 – 3, Приоритетна ос 2 „Повишаване 

качеството но живот”, област на интервенция 1.3 „Инфраструктурна подкрепа 

за подобряване на икономическия потенциал на зоната за сътрудничество”. 

 3. Общинският съвет декларира, че предназначението на обекта на 

интервенция в Средец по предложения проект (Парково пространство в района на 

Трансграничен културен център), няма да бъде променян за период не по-малък от 10 

години след приключване на дейностите по проекта и няма да бъде отдаван за 

стопанисване от други физически и юридически лица. 

 4. Общински съвет – Средец декларира, законният представител на община 

Средец е кмета на общината инж. Иван Петков Жабов. 

 5. Дейностите, включени за изпълнение в проекта по Програма за трасгранично 

сътрудничество /ИПП/ България – Турция № 2007СВ16IPO008 – 2013 – 3, отговарят 

на приоритетите на Общинския план за развитие на община Средец 2007-2013 год.  

 6. Активите по проекта се предоставят с право за безвъзмездно ползване за 

целите на проекта за период от шест години след края на проекта. 

 
 

ТОЧКА ВТОРА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 

Средец  относно: Кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна  

финансова помощ № 2007CB16IPO008 – 2013 – 3 Програма за трасгранично 
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сътрудничество /ИПП/ България – Турция – докладва Николина Дамбулова – зам. 
кмет на община Средец. 
 Димитър Калайджиев: Г-жо Дамбулова, по последната точка „Активите по 
проекта се предоставят…” на кого. 
 Николина Дамбулова: За целите на проекта. 
 Адв. Никола Чолаков: На собствениците на които се водят тези имоти, на тях се 
предоставят. На читалището, това което се прави по проекта си остава като актив на 
читалището. 

Разискванията приключиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателстващият на заседанието подложи на гласуване проекта за решение 

в докладната записка, гласуваха: “за” - 11 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 1 
глас и Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 399 

26 април 2013 година 

 

1. Общински съвет – Средец дава съгласие Община Средец да разработи 

проектно предложение, с което да кандидатства като водеща организация с 

партньор община Визе за безвъзмездна финансова помощ с проект по Програма за 

транс гранично сътрудничество /ИПП/ България – Турция № 2007CB16IPO008 – 2013 

– 3, Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо развитие”, област на 

интервенция 1.3 „Инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия 

потенциал на зоната за сътрудничество”.  

1.1. Общински съвет – Средец дава съгласие да бъде създаден Център за 

настаняване от семеен тип за 14 деца на част от първи етаж в сградата на 

Ученическо общежитие, представляваща масивна шестетажна  сграда, със 

застроена площ от 665 м
2
,
 
разположена в УПИ І,  квартал 131 по плана  на  

гр.Средец с акт за публична общинска собственост № 12/28.02.1997г. и 

упълномощава Кмета на Община Средец да предприеме всички необходими действия 

за реализацията му. 

  2. Общински съвет – Средец дава съгласие за изпълнението на проектно 

предложение като водеща организация по Програма за трансгранично 

сътрудничество /ИПП/ България – Турция  № 2007CB16IPO008 – 2013 – 3, 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо развитие”, област на 

интервенция 1.3 „Инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия 

потенциал на зоната за сътрудничество”.   

3. Общинският съвет декларира, че предназначението на обектите на 

интервенция в Средец по предложения проект (ЦНСТ и Народно Читалище 

„Пробуда 1897”), няма да бъде променян за период не по – малък от 10 години след 

приключване на дейностите по проекта и няма да бъдат отдавани за стопанисване 

от други физически и юридически лица. 

4. Общински съвет – Средец декларира, че законовият представител на 

Община Средец е кметът на общината инж. Иван Петков Жабов. 

5. Дейностите, включени за изпълнение в проекта по Програма за 

трансгранично сътрудничество /ИПП/ България – Турция 2007CB16IPO008 – 2013 – 
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3, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Средец 

2007 – 2013 год. 

6. Активите по проекта се предоставят с право за безвъзмездно ползване за 

целите на проекта за период от 6 години след края на проекта.
 

 
 
ТОЧКА ТРЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 

Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 

02/321/00803 от 05.11.2010 год. по мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2007-2013 г. за проект „Реконструкция на път BGS2232/ІІІ-539, Средец-

Русокастро/Дюлево-Драчево в участъка „Дюлево-Аврамов мост” от км. 0+000 до 

км. 6+461,47”, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 

Разплащателна агенция – докладва Атанас Павлов – директор дирекция „Устройство 
на територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

 Димитър Калайджиев: Аз имам един въпрос. Имам някакъв спомен, че 
миналата година гласувахме по същия проект още една запис на заповед г-н кмет. 

Марияна Димитрова: Може ли да отговоря. Тази заповед, която гласувахте  
първоначално, тя беше за искане за авансово плащане. Тази заповед, която в момента 
сме внесли за съгласуване тя е за удължаване срока на проекта. Предната заповед 
изтича на 05.05.2013г. това е продължение за сключване на анекс. 

Петър Ангелов: Д-р Ковачева попита, но и аз да попитам, възможно е и наивно 
да попитам, но не ми е ясно, ако беше минало през комисиите и беше спазена 
процедурата щеше да ми е ясно. Възможно ли е това което се иска от нас да гласуваме 
такива решения в условията на не приет бюджет на общината. 

Димитър Калайджиев: Ще помоля г-н Чолаков като председател на комисията, 
да вземе отношение по въпроса. 

Адв. Никола Чолаков: Няма да мога да взема отношение, но личното ми мнение, 
не от името на комисията, аз считам, че това е възможно да се направи. Това, че 
нямаме приет бюджет означава, че няма акт на общинския съвет за приемане на 
бюджета, но бюджета съгласно Закона за бюджета се харчи една дванадесета част от 
приетия бюджет. Така, че на практика не е спряла дейността на общината, не мисля, 
че това е пречка. Мисля, че няма връзка едното с другото, това е личното ми мнение. 

Димитър Калайджиев: Извинявам се, ние просто в комисиите не сме се 
събирали и затова така. Колеги, това е извън процедурата, но аз доколкото съм 
запознат юридически, когато има заявена запис на заповед, г-н Чолаков предполагам 
ще ме подкрепите, в този случай виновната страна отговаря не само финансово, но 
изцяло с активи и с целия капитал на общината, обезпечена капиталово, а не 
финансово само. 

Стоянка Иванова: Аз имам питане, защото на мен наистина също не ми стана 
ясно. Предната запис на оная заповед е била авансова, а тази е искат заради цялата 
сума на проектното предложение ли. За авансовото е същата сума както предната и 
само удължаваме срока. 
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Марияна Димитрова: Да, точно така сега удължаваме предната запис на 
заповед, тя обезпечава един вид гаранция за авансовото плащане. Те смениха 
наредбата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и във връзка с това 
удължаваме срока. 

 Димитър Калайджиев: Добре, съгласен съм. Само, че моят спомен е, че 
предната запис на заповед не беше на стойност милион шестстотин шестдесет и три 
хиляди лева.  

Инж. Маргарита Чолакова: Милион и триста е авансовата сума, но ние 
гласуваме… 

Димитър Калайджиев: Да, благодаря Ви г-жо Чолакова. Колеги, други въпроси 
има ли по докладната. Няма. Преминаваме в режим на поименно гласуване. 

Председателстващият на заседанието подложи на гласуване проекта за решение 
в докладната записка, гласуваха: “за” - 11 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 1 
глас и Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 400 

26 април 2013 година 

 

 1. Упълномощава кмета на община Средец да подпише запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция в размер на 1 663 423,30 лв. (един милион шестстотин 

шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и три лева и тридесет стотинки) 

за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова 

помощ № 02/321/000803 от 05.11.2010 год. по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 

селските райони 2007 – 2013 г. за проект „Реконструкция на път BGS 2232/III-539, 

Средец – Русокастро/Дюлево – Драчево в участъка „Дюлево – Аврамов мост” от 

км. 0+000 до км.6+461,47”, сключен между Община Средец и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

        2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи за 

получаване на авансово плащане по договор помощ № 02/321/000803 от 05.11.2010 

год. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. за проект 

„Реконструкция на път BGS2232/III-539, Средец – Русокастро/Дюлево – Драчево 

в участъка „Дюлево – Аврамов мост” от км.0+000 до км.6+461,47” и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” – 11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
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3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева  въздържала се 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
9. Марин Георгиев Клинков   за 
10.  Надежда Ангелова Палова    - 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев    - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателстващият на 
заседанието – Димитър Калайджиев закри Двадесет и седмо заседание на Общински 
съвет на община Средец. 
 

 

29.04.2013г. 
 гр. Средец  
 
 
 
Изготвил Протокола:          

                                   / Даниела Петрова /  

 

 

 

 

Председателстващ на заседанието:                                                                                                   

              / Димитър Калайджиев /  

 

 

Секретар: 

                            / Иван Георгиев / 

 


