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12 ноември 2015 год.

П Р О Т О К О Л

№1
Със заповед № РД-09-62 от 02.11.2015г. във връзка с произведен избор за
общински съветници, кметове на общини и кметства на 25 октомври и 01
ноември 2015 година и на основание чл.23 ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Областният управител на област
Бургас свика Първото заседание на Общински съвет – Средец мандат 2015 г. –
2019 г.
На 05 ноември 2015 година /четвъртък/ в 10.30 ч. в зала 1 в сградата на
общинска администрация гр. Средец прозвуча химнът на Република България.
В 10.32 часа Областният управител г-н Вълчо Чолаков откри Първото
заседание на Общински съвет - Средец.
Вълчо Чолаков: Уважаеми дами и господа, поздравявам новоизбраните
общински съветници и кметове по населени места, кмета на община Средец,
пожелавам ви пълен мандат, ползотворен и успешен. Нека кмета на общината,
кметовете на населени места, управляващото мнозинство да изпълнят своите
предизборни обещания и ангажименти, да бъдат диалогични, да работят в
името на гражданите на община Средец. Опозицията да бъде конструктивна, да
не позволява Общински съвет – Средец да взема решения, които са против
интереса на гражданите на община Средец. Пожелавам ви както досега
администрацията и местния парламент са работили в синхрон и в името на
гражданите на община Средец да продължават по този начин. Правя ви
комплимент за начина на организация на първата сесия, до тука колкото съм
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2.
открил, нито една не е била по този начин подредена административно,
табелки оказващи всеки един с длъжността му и никога не съм присъствал в
такава пълна зала.
Ръкопляскания в залата.
Вълчо Чолаков: Във връзка с чл.32 ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, избраните общински съветници и
кметове следва да положат клетва. Моля новоизбраните да станат прави и да
повтарят клетвата след мен.
„Заклевам се в името на Република България да спазвам
Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се
ръководя от интересите на гражданите от община Средец и да работя за
тяхното благоденствие. Заклех се.”
Ръкопляскания в залата.
Вълчо Чолаков: Г-н Жабов като новоизбран кмет на община Средец, моля,
заповядайте да положите подпис върху клетвената декларация и да получите
удостоверението за избор.
Председателят на Общинската избирателна комисия – Средец адв. Ирина
Камбурова-Тунтева връчи на инж. Жабов удостоверението за избран кмет на
общината.
В съответствие с чл.32 ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация кмета на Община Средец – инж. Иван Петков Жабов
подписа клетвеният лист.
След което Областният управител връчи символа на властта – огърлицата.
Инж. Иван Жабов: Първо искам да се извиня на всички, че съм
изключително развълнуван и това няма как да е и по друг начин, тъй като това е
една голяма отговорност за мен и за моя екип. И другото, което искам да кажа,
че от няколко дни някакъв вирус ме мъчи, но това показва, че ние сме живи
хора и не ни убягват никакви вируси и никакви болежки, които са предизвикани
от съдбата, затова се извинявам още веднъж, ако случайно нещо с гласа ми се
получи. Уважаеми г-н Чолаков – областен управител на област Бургас, уважаеми
дами и господа общински съветници, уважаеми колеги, скъпи гости, изборите
свършиха, на изборите с част от тук присъстващите бяхме съперници, от днес
всички ние сме от един отбор, от обора на Средец. Използвам възможността
още веднъж да благодаря на гражданите на община Средец за високото
доверие, което ми гласуваха.
Ръкопляскания в залата.
Инж. Иван Жабов: Обещавам ви, ще се постарая да го оправдая. На всички
общински съветници пожелавам успешен мандат и нека след четири години
всички да имаме поводи да се гордеем с добре свършена работа в интерес на
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жителите на общината. Нека в новия общински съвет има по-малко политика и
повече разум, и работа в името и за благото на хората в общината, защото ние
сме избрани да работим за Средец и той да продължава да се развива и всички
ние носим отговорност за решенията на този общински съвет. Предстои ни тук в
този общински съвет да вземаме важни решения за нашия град, затова трябва
да бъдем конструктивни и честни, надскочили дребните политически
пристрастия с ясната мисъл, че работим за благото на Средец. Призовавам
моите съграждани да продължат да ме подкрепят, за да могат видимите
резултати и добрите неща в града да продължават да се случват. Ще дам всичко
от себе си, за да постигнем заедно просперитета и добруването на Средец.
Ръкопляскания в залата.
Вълчо Чолаков: Честито още веднъж и успех през новия мандат! Сега ще
зачета по азбучен ред списъка на общинските съветници, ще ви помоля да
минете през адв. Камбурова, на която искам да изразя благодарност за отлично
свършената работа и проведените избори.
Ръкопляскания в залата.
Вълчо Чолаков: От нея ще получите вашите удостоверения, а след това ще
се разпишете на клетвените декларации, като по същия начин ще процедираме
с избраните кметове.
Новоизбраните получиха удостоверение за избор и подписаха клетвен лист:
ОБЩИСКИ СЪВЕТНИЦИ
1. Валери Димитрова Ангелов
2. Гошо Иванов Атанасов
3. Динко Янев Цъцаров
4. Живко Минков Гърков
5. Ивелина Христова Димитрова
6. Мартин Тодоров Джермов
7. Мирослав Господинов Пенев
8. Николай Иванов Танчев
9. Петър Марков Джермов
10. Румен Хърсев Чанков
11. Светла Иванова Джермова
12. Стоянка Тодорова Иванова
13. Таня Ненова Тодорова
14. Тодорка Славова Георгиева
15. Яна Иванова Биюкова
16. Янко Калудов Германов
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КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Ангел Иванов Ташев – кмет на кметство с. Факия
Златка Иванова Долапчиева – кмет на кметство с. Светлина
Зорница Стоянова Георгиева – кмет на кметство с. Дюлево
Иванка Атанасова Ангелова – кмет на кметство с. Дебелт
Йона Николова Чобанова – кмет на кметство с. Драчево
Лиляна Стоянова Ангелова – кмет на кметство с. Орлинци
Михаил Стефанов Зехтинов – кмет на кметство с. Зорница
Огнян Димитров Огнянов – кмет на кметство с. Момина църква
Роза Иванова Божинова – кмет на кметство с. Загорци
Вълчо Чолаков: Честито на всички! Във връзка с нормалното протичане на
първото заседание на общинския съвет на основание чл.23 ал.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ първото
заседание на общинския съвет се ръководи от една дама, която има качества с
нещо превишаващи от тези на останалите. Моля, г-жа Тодорка Георгиева да
ръководи първото заседание на общинския съвет.
Ръкопляскания в залата.
Тодорка Георгиева: Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н
Жабов, уважаеми дами и господа гости на първото заседание на общински
съвет Средец, уважаеми общински съветници и кметове на населени места, за
мен е висока чест да ръководя първото заседание на общинския съвет.
Позволете ми да честитя на всички новоизбрани общински съветници и кметове
на населени места за високото доверие, което получихме от избирателите на
община Средец и да си пожелаем успешен мандат и ползотворна работа в
името на хората, които са ни избрали.
Ръкопляскания в залата.
Тодорка Георгиева: На основание чл.23 ал.1 от ЗМСМА откривам Първото
заседание на Общински съвет на община Средец. Предлагам на вашето
внимание това заседание да протече при следния дневен ред: 1. Избор на
председател на Общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.3 във връзка с чл.24 ал.1
от ЗМСМА; 2. Избор на временна комисия за изработване на проект за
Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.
Моля, който е съгласен с така направеното предложение за дневен ред да
гласува с вдигане на ръка
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
приема се.
Първото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
Председател:
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5.
1. Избор на председател на Общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.3 във
връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА.
2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за
работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.
Тодорка Георгиева: Днес моята задача е да ръководя Общинския съвет до
момента на избиране на председател на общинския съвет. По ПЪРВА ТОЧКА от
дневния ред следва провеждане на таен избор за председател на общинския
съвет /ОбС/. За целта трябва да се избере комисия за провеждане на избора за
председател на ОбС. Давам думата за предложение относно числения състав на
комисията, броя на членовете може да бъде пет, седем, девет или единадесет,
предлагам комисията да е от пет човека. Има ли други предложения относно
броя на членовете, ако няма моля да гласувате с вдигане на ръка.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
приема се.
Тодорка Георгиева: Комисията се състои от пет човека, давам думата за
предложения относно състава на комисията, която ще проведе избора за
председател на ОбС. Г-жа Яна Биюкова.
Яна Биюкова: Предлагам Стоянка Иванова.
Тодорка Георгиева: Заповядайте г-н Гърков.
Живко Гърков: Г-н Петър Джермов.
Тодорка Георгиева: Други предложения, заповядайте.
Мартин Джермов: Г-н Гошо Атанасов.
Динко Цъцаров: Предлагам г-жа Ивелина Христова.
Тодорка Георгиева: Други предложения, заповядайте.
Живко Гърков: И г-н Румен Чанков.
Тодорка Георгиева: Други предложения за членове на комисията,
заповядайте. Г-н Танчев.
Николай Танчев: Предлагам д-р Светла Джермова.
Тодорка Георгиева: Други предложения има ли … Няма. Предлагам
поименно да гласуваме за петима членове в комисията, която ще произведе
изборите за председател на ОбС. Първо предложения – г-жа Стоянка Иванова,
моля гласувайте с вдигане на ръка „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас,
приема се.
Тодорка Георгиева: Второто предложение за г-н Петър Джермов, моля да
гласуваме „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа, не се
приема.
Председател:
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Тодорка Георгиева: Следващо предложение – г-н Гошо Атанасов да бъде
в комисията, моля да гласуваме „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 гласа,
приема се.
Тодорка Георгиева: За г-жа Ивелина Христова, моля гласувайте с вдигане
на ръка „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 гласа,
приема се.
Тодорка Георгиева: За г-н Румен Чанков, „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа,
приема се.
Тодорка Георгиева: За г-жа Светла Джермова, моля гласувайте с вдигане
на ръка „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
приема се.
Тодорка Георгиева: Давам думата за предложение за председател на тази
комисия. Заповядайте.
Ивелина Тодорова: Стоянка Иванова.
Тодорка Георгиева: Други предложения има ли.
Валери Ангелов: Румен Чанков.
Тодорка Георгиева: Други предложения … няма. Предлагам да гласуваме
поименно предложенията. Първо е предложена г-жа Стоянка Иванова, моля да
гласувате „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 гласа,
приема се.
Тодорка Георгиева: За г-н Румен Чанков, моля да гласувате „за”, „против”,
„въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа, не се
приема.
След процедурата на гласуването Общински съвет избра временна
комисия за провеждане на избор за председател на Общинския съвет съгласно
чл.21 ал.1 т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА в следния състав:
Председател:
Членове:

Стоянка Тодорова Иванова
Гошо Иванов Атанасов
Ивелина Христова Тодорова
Румен Хърсев Чанков
Светла Иванова Джермова

Тодорка Георгиева: Имате думата за предложения относно избор за
председател на ОбС. Заповядайте.
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Стоянка Иванова: Уважаеми г-н Областен управител, уважаеми г-н
Кмете, уважаеми съграждани, уважаеми дами и господа общински съветници,
от името на общинските съветници избрани от листата на политическа партия
ГЕРБ искам да предложа г-н Динко Цъцаров. Той е доказал своите качества на
председател, беше председател предходния мандат последната година, доказа
качества на обединител и защитаващ интересите на всичките ни, именно затова
издигаме кандидатурата на г-н Динко Цъцаров.
Ръкопляскания в залата.
Тодорка Георгиева: Благодаря. Други предложения има ли … Няма други
предложения. Обявявам десет минутна почивка, с която ще бъде организиран
самия изборен процес.
След изтичане на времето за почивка заседанието продължи.
Стоянка Иванова: Ще обявя правилата за гласуване. Бюлетината е с името
на г-н Цъцаров, под името са написани „за”, „против”, „въздържал се”,
гласуваме с „Х” и избирате позицията за която сте. Бюлетината се сгъва на две и
се слага в плик. Сгъването става в тази стая, където има поставен химикал.
Поименно се вика всеки един, разписва се и влиза в стаята, а урната е тук,
всички виждаме, че тя е празна. Присъстваме шестнадесет общински съветника,
бюлетините са шестнадесет и шестнадесет плика. Комисията да заповяда и
пожелавам успех на г-н Цъцаров.
Комисията започна избора. Гласуването ставаше по азбучен ред на
общинските съветници. Съобщаваха се имената им, те получаваха плик и
бюлетина, в стая с химикал извършваха гласуването, след което пускаха плика с
бюлетината в урната и се подписваха.
След приключването на гласуването, комисията отвори урната в залата
пред общинските съветници. Отброяването приключи.
Стоянка Иванова: Уважаеми колеги, уважаеми съграждани, за
Председател на Общински съвет – Средец се избира г-н Динко Цъцаров с 11
гласа „за”, „против” – няма и 5 гласа „въздържали се”.
/Протоколът от проведения избор е неразделна част от материалите на
Първо заседание на Общински съвет-Средец./
Ръкопляскания в залата.
След резултата от гласуването по ТОЧКА ПЪРВА – Избор на председател
на Общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от
ЗМСМА, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е №1

05 ноември 2015 година
Общински съвет съгласно чл.21 ал.1 т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от
ЗМСМА избира за председател на Общински съвет – Средец г-н Динко Янев
Председател:
Протоколист:

8.

Цъцаров.

Тодорка Георгиева: Честито на г-н Динко Цъцаров новоизбрания
председател на Общинския съвет, пожелавам му успешен мандат, много работа,
работа и пак работа и всичко в името на тези хора, които са ни избрали и които
са ни гласували високо доверие.
Ръкопляскания в залата.
Динко Цъцаров: Явно днеска вълнението ни е обхванало всичките.
Уважаеми г-н Областен управител, г-н Жабов, госпожи и господа новоизбрани
кметове и общински съветници, преди всичко искам да ви поздравя с избора и
да пожелая на всички ни един наистина ползотворен и успешен четиригодишен
мандат. Вярвам, че обединявайки усилията и възможностите си ще оправдаем
доверието на нашите съграждани и ще превърнем община Средец в едно още
по-добро и привлекателно място. Уважаеми колеги общински съветници,
благодаря ви за гласуваното доверие отново да бъда избран за председател на
Общински съвет. Осъзнавам отговорността на поста който поемам и искрено се
надявам така както сме днес усмихнати и празнично настроени, така след
четири години да излезем от този мандат приятели и с удовлетворението за
добре свършена работа. Пожелавам успех на всички ни! Благодаря ви! А сега
преминаваме към следващата точка от дневния ред ТОЧКА ВТОРА – Избор на
временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на
Общинския съвет и постоянните комисии към него. Следва да изберем
комисия, която ще подготви този правилник. Предлагам комисията да се състои
от пет души, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува
с вдигане на ръка, „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
приема се.
Динко Цъцаров: Комисията ще се състои от пет души, имате думата за
предложения за състава на комисията. Г-жа Биюкова.
Яна Биюкова: Стоянка Иванова.
Динко Цъцаров: Г-н Ангелов.
Валери Ангелов: Таня Тодорова.
Динко Цъцаров: Други предложения.
Мартин Джермов: Гошо Атанасов.
Динко Цъцаров: Други предложения колеги. Г-жа Иванова.
Стоянка Иванова: По принцип е хубаво да присъства председателя,
предлагам г-н Динко Цъцаров.
Динко Цъцаров: Други предложения колеги, още едно име … ако няма аз
предлагам г-н Румен Чанков. Други предложения имате ли … ако няма други
предложения …
Председател:
Протоколист:

9.
Живко Гърков: Г-н Цъцаров, прощавайте, имам предложение да
гласуваме петимата членове анблок да не губим време тъй като са само пет и
предполагам, че няма да се има нищо против.
Динко Цъцаров: Това щеше да бъде и моето предложение.
Живко Гърков: И още нещо, извинявайте, съжалявам, че нарушавам
приетия даже от мен ред на общинската сесия, първата, но ми се струва, че би
следвало малко да чуете и мнението на хората, които са избрани с гласовете на
част от жителите на тази община. Искам само да кажа две думи, от името на
общинските съветници от местна коалиция „НФСБ и СЕК” искам да обявя на
всички, първо, да честитя на г-н Цъцаров избора му, да честитя на г-н кмета и на
всички новоизбрани кметове избора им и на колегите общински съветници и да
ви уверя, че групата на местната коалиция няма да търси конфронтация и ще
гласува всяко едно предложение, всяка една идея независимо от кого е
предложена стига тя да отговаря на нашите виждания за благото на общината,
за развитието и просперитета й. И просто да кажа нещо накрая като вметка,
много от нас влизат за първи път тука и за мен влизаме не по сандали, а на бос
крак, моля ви да припомня нещо, нека някой не си мисли, че може да стане
Христос. Благодаря за вниманието.
Ръкопляскания в залата.
Динко Цъцаров: Г-н Гърков, както казахте дневния ред беше гласуван
преди това, но в знак на добра воля ви дадох думата.
Живко Гърков: Благодаря за което.
Динко Цъцаров: Колеги, други изказвания има ли, всъщност ако има и
друга политическа сила, която иска да направи изявление … Ако няма
предлагам състава на тази комисия да ги гласуваме заедно анблок, който е
съгласен г-жа Стоянка Иванова, Таня Тодорова, Гошо Атанасов, Динко Цъцаров и
Румен Чанков да станат членове на комисията, моля да гласува с вдигане на
ръка „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
приема се.
Динко Цъцаров: Имате думата за предложения за председател на
комисията. Г-жа Иванова.
Стоянка Иванова: Както преди това казах, г-н Цъцаров вече е избрания
председател и предлагам той си е на постоянно работно време, той да бъде
председател на тази комисия, за да може да бъде изработен този правилник в
най-кратки срокове.
Динко Цъцаров: Други предложения има ли колеги … ако няма, който е
съгласен Динко Цъцаров да бъде председател на комисията моля да гласува
„за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас,
приема се.
Председател:
Протоколист:

10.
След направените гласувания по ТОЧКА ВТОРА от дневния ред - Избор
на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата
на Общинския съвет и постоянните комисии към него, Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е №2

05 ноември 2015 година
Общински съвет – Средец избира временна комисия за изработване на
проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в
състав:
Председател:
Динко Цъцаров
Членове:
Стоянка Иванова
Таня Тодорова
Гошо Атанасов
Румен Чанков
Динко Цъцаров: Правя съобщение, че следващата сесия ще бъде
насрочена за 25 ноември 2015 година, последната сряда от месеца. Благодаря
ви още веднъж за доверието, което проявихте към мен.
Ръкопляскания в залата.
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя г-н Динко
Цъцаров закри Първото заседание на Общински съвет на община Средец.

09.11.2015г.
гр. Средец

Изготвил Протокола:
/ Даниела Петрова /

Председател:
Протоколист:

11.

Председател:
/ Динко Цъцаров /

Председател:
Протоколист:

