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

Изх. № 96-00-12
11 декември 2019 год.

П Р О Т О К О Л
№2

На 04 декември 2019 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 т.1
от Закона за местното самоуправление и местната администрация в зала №1 на
общинска администрация от 9.30 часа се проведе Второто 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; директори на дирекции; представители на общинска администрация; гости.
На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника:
1. Валери Димитрова Ангелов
2. Владислава Станилова Цанева
3. Георги Димитров Вълчев
4. Даниел Николов Чолаков
5. Димитър Киряков Янков
6. Динко Янев Цъцаров
7. Иван Димитров Кичев
8. Ивелина Стоянова Стоянова
9. Йона Николова Чобанова
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Красимира Янкова Георгиева
Лало Антонов Гюров
Мартин Тодоров Джермов
Стоянка Стоянова Кисьова
Тодор Стаматов Стаматов
Яна Иванова Биюкова
Янко Калудов Германов

Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми дами и господа общински
съветници, г-н кмете, дами и господа от общинската администрация, уважаеми гости,
при кворум от шестнадесет общински съветници, откривам Второто редовно
заседание на Общински съвет – Средец. Отсъства по уважителни причини Петьо
Колеолов, всички останали съветници са налице. Колеги, пред Вас е проекта за дневен
ред на заседанието, същият който ви беше изпратен с поканите, с една единствена
промяна – включена е като т.8 Питания, тъй като имаше входирано питане от страна
на група общински съветници. Имате ли предложение за изменение или допълнение
на така предложения проект за дневен ред. …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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.
Второто заседание на Общински съвет – Средец протече при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет
Средец, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация;
2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет
Средец, относно: Избор на членове и ръководство на постоянните комисии
към Общински съвет – Средец;
3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Определяне представителите на общинския съвет в
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република
България /НСОРБ/;
4. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Даване съгласие за членство в Националната асоциация на
председателите на общински съвети в Република България;
5. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет
Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в
Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
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6. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет
Средец, относно: Определяне на представители в общото събрание на
Асоциация общински гори;
7. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет
Средец, относно: Откриване на нова процедура за определяне на съдебни
заседатели за Районен съд Средец, утвърждаване на правила за нейното
провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите
на кандидатите за съдебни заседатели;
8. Питания.
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 2 на Общински
съвет – Средец./
Динко Цъцаров: Започваме с ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред – Докладна
записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно:
Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –
Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Докладва вносителя.
Динко Цъцаров: Това е правилника, който ви предлага временната комисия.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания и предложения. Само да помоля
колегите и присъстващите да изключите звука на мобилните си устройства за погладко протичане на работата ни. Заповядайте колеги, имате думата. Г-н Янков.
Димитър Янков: Добър ден уважаеми колеги съветници, настоящият проект на
правилника стоя в сайта на общината две седмици, законовия срок, обичайния е един
месец, но едва ли са постъпили такива обществени консултации като предложения.
Динко Цъцаров: За изключително важни случаи се допуска двуседмичен срок.
Димитър Янков: Не, казвам едва ли са постъпили, едва ли и щяха да постъпят
дори и срока да беше месечен, както и да е. Считам, че така колегите добре са се
справили с изработването на правилника. Но искам да обърна внимание върху някои
текстове, мотивите ми са така чисто практични. Ще започна буквално от края на
Правилника, последния – чл.98 ,,Уважителни причини по смисъла на този правилник
са посочените в Кодекса на труда.“ Това визира отсъствията на общинските съветници
по време на сесиите. Формулировката обаче на Кодекса на труда за уважителни
причини е твърде тясна, понякога и тълкувателна, ако се прилага буквално, могат да
възникнат някои, просто няма да могат да обхванат всички възможности за
евентуално нашата служебна и лична заетост при отсъствие от заседание. Аз съм
трети мандат общински съветник, общо взето отсъствията ми от заседания са били
изключително редки, но все пак трябва да са обхванати тези хипотези, за да не се
получат някои неудачи в нашата работа. А и финансовите санкции, заложени при
подобни случаи по чл.80, ал.5 не са маломерни, просто обръщам внимание на това.
Имам себе си за отговорен човек, мисля и Вас колеги за такива, нямам предвид
толкова размера на санкциите, по скоро начина на определянето, даже и председателя
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ще бъде затруднен в кои случаи да тълкува дали причините са уважителни или са не
уважителни. Другото, което искам да засегна е това с писменото уведомяване,
понякога няма да е възможно да е писмено уведомяване, това строго записано
„писмено уведомяване“, г-н председател не виждам защо толкова държите на него, ще
има изключителни случаи когато може да се наложи и телефонно обаждане…
Динко Цъцаров: Допуска се.
Димитър Янков: Възникват такива неща. По начина по който е записано,
надявам се ще го тълкувате по разширително. Тука няма да правя предложение,
просто посочвам това като нещо, което ми е направило впечатление. Ако комисията
реши или председателят, ако реши да направи конкретно предложение оставям на
тяхна преценка. Обаче съществен е текста на чл.95 и тука ще направя предложение,
той гласи, цитирам: „Този правилник може да бъде изменен или допълнен по искане
на повече от половината от общият брой на общинските съветници по реда на
приемането му.“, доколкото съм запознат, такава норма в ЗМСМА няма, ако има ме
поправете. Считам, че един правилник или друг нормативен акт на общинският съвет
разбираемо, че трябва да се приеме с гласуване на повече от половината от общия
брой на общинските съветници, но това да е изискване при внасяне на искане за
изменение и допълнение, ми се вижда пресилено. Ако изобщо трябва да има някаква
ограничителна норма, аз предлагам тя да е една трета от общия брой на съветниците,
вместо половината от общия брой да е една трета от общия брой на общинските
съветници в Общински съвет Средец. Това ми е първото предложение. Другото
предложение визира чл.75 и точка питания. Този член гласи следното: „Общинският
съвет изслушва питанията и отговорите по тях в края на съответното заседание, освен
ако реши друго. Устните отговори се огласяват от Кмета или от упълномощено от
него лице, а писмените се получават лично.“, тази практика беше наложена за първи
път през мандат 2015-2019г., като преди това обичайно питанията са били винаги в
началото на заседанията, но не възразявам този текст и тези питания, но ще си позволя
да направя едно предложение за редакция. Моето предложение гласи: „Отговорите на
постъпили питания от съветници и питания на граждани се разглеждат в началото на
заседанията, освен ако Общинския съвет по изключение не реши друго. В края на
дневния ред се поставят и се отговаря по нови питания на съветниците. Устните
отговори се огласяват от кмета или от упълномощено от него лице, а писмените се
получават лично. В случай, че съветник пожелае огласяване на писмен отговор към
него, това се извършва от председателя на общинския съвет. Какво разграничение
правя в конкретния случай, поставените питания депозирани на които е отговорено и
трябва да е отговорено в законовия срок да са в началото на заседанията. Накрая, ако
примерно възникнат нови питания в процеса на работата или някой е решил да не
пусне писмено питане го прави в края на заседанието. Мотивите ми за тази редакция
са две, първо за разлика от големите общински съвети продължителността на нашите
сесии са от порядъка средно около от два до три часа, което няма да забави
чувствително нашата работа, ако приемем питания, отговори на питания и евентуално
питания на граждани. Контекста на това, в случай че има за разглеждане обявено
искане за публично питане от страна на гражданите, което фактически е рядко, поне в
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предните мандати на които съм присъствал, той трябва да изчака сесията до
последната й точка, за да изпълни намерението си обаче. Значи той трябва да ни
изчака въпросния гражданин два или три часа, да мине сесията и тогава да си зададе
въпроса който има и ни е уведомил, че иска да задава. Не мисля, че е етично от наша
страна да причиняваме това на избирателите ни колкото и редки, както казах вече са
подобни случаи, не бих се изненадал и ако това е една от причините за ниска
гражданска активност във връзка с поставено питане. Второ, да се отговаря на питания
поставени от съветници е въпрос на уважение към Общинския съвет като цяло. Ако
кмета и администрацията не си вършат работата и не отговарят на депозираните в
срок питания, още в началото на сесията те могат да бъдат изискани и представени до
приключването на въпросната сесия, а не да се чака следващата сесия. Надявам се
подобни случаи да няма, но не е излишно това да залегне в нашия правилник по
начина по който направих предложението. Последното предложение, което ще
направя е във връзка с чл.11, ал.1 за възнаграждението на нашия председател.
Цитирам текста: „Длъжността “председател на общинския съвет” е платена.
Възнаграждението на председателя се определя в размер на 90 % от основното
месечно възнаграждение на кмета на общината и се заплаща от общинския бюджет.“,
аз лично няма да правя предложение за намаляне на размера на възнаграждение, това
е максимално допустимия по ЗМСМА, могат да се дадат примери и за общини където
ставката е по-ниска. Но като ръководител дългогодишен мога да ви кажа, че аз не съм
привърженик на ниски заплати, напротив привърженик съм на високи заплащания и за
качеството на работата съответно и високите заплащания. Обаче трябва, понеже сега
гласуваме един Общински съвет и той не визира конкретно лице, а визира различни
хипотези, които могат да се случат по време на нашата работа, затова правя следното
предложение за промяна т.е. за редакция без да е промяна по същество: Длъжността
“председател на общинския съвет” е платена. Възнаграждението на председателя се
определя в размер на 90 % от основното месечно възнаграждение на кмета на
общината при пълен осем часов работен ден, респективно на половина при четири
часов работен ден и се заплаща от общинския бюджет.“. Нищо не променяме по
настоящото положение, просто обхващаме една хипотеза. Какви могат да са
хипотезите примерно, г-н Цъцаров може да реши да работи друга работа и да реши да
си ги съвместява и изпълнява задълженията примерно и като председател на
Общинския съвет, това е допустимо по кодекса. И също така може да се получи и
друга хипотеза, той реши нещо друго по някакви негови съображения да стане редови
общински съветник, тогава някой други човек от нас, който работи евентуално и не
иска да си напуска работата, би могъл да заеме мястото без да се налагат промени във
въпросния правилник. Не е нито някакъв капан, нито нищо, между другото идеята за
това ми даде г-н Кичев когато промотираше г-жа Йона Чобанова за кандидат за
председател на Общинския съвет, считам че е логично и нормално да се включи
подобна хипотеза в нашия правилник. И накрая, това са моите три предложения, ще
имам една молба с цел да не ставам втори път, тя е свързана с настоящия правилник и
с правомощията на председателя, тези които му вменяват в правилника извън тези
вменени по ЗМСМА. „Председателят определя местата в заседателната зала за
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общинските съветници, кметовете, кметските наместници, гостите и гражданите“.
Трябва да има ред и някой трябва да го определя, което няма нищо лошо. Обаче
считам, че всички съветници и групи от общинските съветници трябва да имат думата
да определят местата в тази зала. Друго, което считам за логично и нормално,
управляващата група на ГЕРБ респективно и коалиционните й партньори да заемат
челните позиции в тази зала, те са победителите, редно е те да са начело, винаги е
било така във всички Общински съвети. Така, че молбата ми е както към г-н Цъцаров
нашия председател, така и към останалите колеги от управляващата партия и
коалиция, да вземат под внимание този факта и да бъдат така добри да заемат челните
позиции в тази зала. Благодаря за вниманието, това е от мене.
Динко Цъцаров: И аз благодаря г-н Янков. Има ли други предложения колеги.
…Ако нямате предложения ще гласуваме предложенията направени от г-н Янков.
Относно подредбата в залата, предлагам Ви на следващото заседание на постоянните
комисии да го обсъдим този въпрос, защото това е Ваше мнение, може да има и други
мнения и предложения и евентуално да го решим общо с някакъв вид гласуване между
колегите, това мисля аз да направя. По отношение на предложенията Ви, отзад напред
ако започнем: Чл.11 относно възнаграждението на председателя с допълнението при
пълен работен ден от осем часа, респективно петдесет процента при четири часов
работен ден, … подлагам го на гласуване, който е съгласен моля да гласува „за”,
„против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас.
Динко Цъцаров: Това предложение се приема. По отношение чл.75, относно
питанията, аз ще се въздържа от коментар, подлагам на гласуване предложението на гн Янков, който е съгласен с така направеното от него предложение, моля да гласува
„за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа.
Динко Цъцаров: Предложението не се приема. По отношение на чл.95, г-н Янков
предложи: „Този правилник може да бъде изменен или допълнен по искане на една
трета от общинските съветници.“ Съгласен съм, тук се визира повече от половината от
общия брой на съветниците, защото съгласно ЗМСМА с такова мнозинство се приема
изменение на правилника, но при искане за промяна не е нужно едно такова
ограничение, така че аз лично съм съгласен с Вас. Който е съгласен с това
предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Динко Цъцаров: Предложението се приема. Колеги подлагам на гласуване точка
първа от дневния ред, относно Правилника на Общинския съвет с направените
промени, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка „за”, „против”,
„въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
Общинският съвет прие

Председател:
Протоколист:

7.

РЕШЕНИЕ №3
04 декември 2019 година
На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –
Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна
записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно:
Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет –
Средец. Колеги, според току що приетият правилник, всеки общински съветник е
длъжен да участва в минимум една комисия и не повече от три. Поради тази причина
аз отделих време и съм си позволил да нахвърля и разпределя участието в комисиите
на общинските съветници, като съм направил така, че всички общински съветници,
почти всички да участват в три комисии. И ще си позволя да Ви направя предложение
за първата комисия „Законност и обществен ред“, това е мое предложение, вие може
да имате други. Г-н Янков.
Димитър Янков: Процедурно. Не е ли добре да направим едно процедурно
прекъсване, за да погледнем всички комисии и ние, които не сме уведомени, да видим
Вашето решение и да го обсъдим набързо, вместо да ги четем една по една и да ги
гласуваме.
Динко Цъцаров: Правите предложение за почивка в която да се разгледат. Мога
да ви ги покажа наистина, но незнам дали е нужна почивка. Така или иначе те имената
ще бъдат изчетени и подложени на гласуване.
Димитър Янков: Сега вижте, Вие може да имате виждане, че примерно някой от
нас да е в дадена комисия, а този някой от нас би искал да е в друга комисия. Да
седнем да го обсъдим набързо в една процедура или поне ни ги пуснете копие да
видим кой къде се намира. По време на почивката ще ги погледнем, ще се дадат
предложения и така, смятам че по-бързо ще свършим.
Динко Цъцаров: Аз мисля, че ще стигнем до консенсус, тъй като съм ги
направил по начин, по който във всяка комисия да има представител на всички
политически сили.
Димитър Янков: Не се и съмнявам в това и предполагам, че ще стигнем до
консенсус, въпросът е нека да видим като цяло всички комисии, за това ви давам
предложение за почивка, предполагам, че сте уведомили групата на ГЕРБ, така че ще
стане бързо..
Динко Цъцаров: Да групата на ГЕРБ както и други групи са наясно. Ще подложа
на гласуване предложението Ви за почивка от десет минути, в която да бъдат
направени консултации.
Председател:
Протоколист:
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Димитър Янков: Необходимо ли е. Не са формирани още групите, да така е.
Динко Цъцаров: Ами мисля, че е необходимо. Колеги, който е съгласен с
предложението на г-н Янков, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа.
Динко Цъцаров: Така, зачитам предложението за цялата комисия по „Законност
и обществен ред“: Даниел Чолаков, Валери Ангелов, Иван Кичев, Динко Цъцаров и
Ивелина Стоянова за членове. Има ли други предложения. …Ако нямате, предстои да
изберем председател на комисията. …Моето предложение е единственият юрист,
който е в Общински съвет г-н Даниел Чолаков да стане председател на тази комисия.
Други предложения има ли. …Ако нямате гласуваме състава на комисията с
председател г-н Чолаков, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”,
„въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Динко Цъцаров: Комисия „Финанси, стопанска дейност, общинска собственост“
предлагам: Стоянка Кисьова от ГЕРБ, Петьо Колеолов от БЗНС, Янко Германов от
БСП, г-н Георги Вълчев от СДС и Красимира Георгиева. Имате ли други предложения
колеги. … Предложение за председател на комисията. …Предложението ми е за г-жа
Стоянка Кисьова. …Ако няма друго предложение, гласуваме комисията с председател
г-жа Стоянка Кисьова, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали
се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Динко Цъцаров: Комисия по „Устройство на територията, жилищна политика,
строителство и екология“: г-н Тодор Стаматов, Мартин Джермов, Йона Чобанова,
Янко Германов, г-н Лало Гюров. Други предложения колеги. …За председател на
комисията предлагам г-н Тодор Стаматов. Имате ли други предложения. …Ако не,
гласуваме предложението за членове и председател, който е съгласен моля да гласува
„за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Динко Цъцаров: Комисия по „Образование, култура, вероизповедания“:
Владислава Цанева, Тодор Стаматов, Яна Биюкова, Йона Чобанова, Димитър Янков.
Имате ли други предложения. Заповядайте г-н Янков.
Димитър Янков: Аз отказвам да съм в тази комисия.
Динко Цъцаров: Г-н Янков си дава отвод. Имате думата за предложения за друг
член на комисията. …Ако нямате, аз ще направя предложение, просто виждам кой от
съветниците е в две комисии и затова се забавих, правя предложение като член в тази
комисия да влезе г-н Петьо Колеолов. Имате ли други предложения. …Ако нямате
предлагам за председател г-жа Владислава Цанева. Който е съгласен с направените
предложения колеги, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Динко Цъцаров: Комисия по „Здравеопазване, социални дейности и социално
подпомагане“: Валери Ангелов, Йона Чобанова, Яна Биюкова, Красимира Георгиева,
Лало Гюров. Г-н Вълчев заповядайте.

Председател:
Протоколист:

9.

Георги Вълчев: Имам конкретно предложение, г-н Лало Гюров да отпадне и г-н
Янков да влезе на неговото място, така сме се разбрали от нашата група.
Динко Цъцаров: Да разбирам ли, че г-н Гюров ще си даде самоотвод.
Лало Гюров: Да.
Динко Цъцаров: Други предложения колеги. …Ако нямате други предложения,
предстои да изберем председател на комисията, предлагам това да е г-н Валери
Ангелов. Който е съгласен с направените предложения : Валери Ангелов-председател,
Йона Чобанова, Яна Биюкова, Красимира Георгиева, Димитър Янков-членове, моля да
гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Динко Цъцаров: Комисия „Развитие и планиране на селско и горско стопанство,
бедствия и аварии“: Мартин Джермов, Димитър Янков, Георги Вълчев, Валери
Ангелов и Ивелина Стоянова. Имате ли други предложения. …Ако нямате предстои
да изберем председател на комисията, предложението ми е за г-н Мартин Джермов.
Други предложения. …Няма, който е съгласен с предложението, моля да гласува „за”,
„против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Динко Цъцаров: Комисия „Международно и регионално сътрудничество,
оперативни програми и неправителствени организации“: Петьо Колеолов, Мартин
Джермов, Красимира Георгиева, Стоянка Кисьова, Иван Кичев. Има ли други
предложения колеги. …Нямате, предложението ми за председател е за Петьо
Колеолов. …Ако няма други предложения, гласуваме, който е съгласен, моля да
гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Динко Цъцаров: Комисия „Спорт, туризъм и работа с младежта“: Ивелина
Стоянова, Яна Биюкова, Тодор Стаматов, Даниел Чолаков, Лало Гюров. Има ли други
предложения. …Ако нямате, за председател предлагам г-жа Ивелина Стоянова. …Ако
няма други предложения, гласуваме, „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Динко Цъцаров: И последната Комисия по осъществяване на проверки за
установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, предложенията ми са:
Динко Цъцаров, Стоянка Кисьова, Владислава Цанева, Иван Кичев, Даниел Чолаков.
Има ли други предложения. …Ако нямате, предстои да изберем председател на
комисията. Г-н Ангелов.
Валери Ангелов: Искам да направя предложение за председател на комисията да
бъде г-н Динко Цъцаров.
Динко Цъцаров: Други предложения. …Ако няма други предложения, гласуваме
състава на тази комисия: председател Динко Цъцаров, членове: Стоянка Кисьова,
Владислава Цанева, Иван Кичев, Даниел Чолаков, който е съгласен, моля да гласува
„за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.

Председател:
Протоколист:

10.

След резултата от гласуването по втора точка от дневния ред - Избор на членове
и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Средец, Общински
съвет прие

РЕШЕНИЕ №4
04 декември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Общински съвет – Средец сформира девет постоянни комисии в следния вид и
състав:
ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
Председател:
Даниел Николов Чолаков
Членове:
Владислава Станилова Цанева
Иван Димитров Кичев
Динко Янев Цъцаров
Ивелина Стоянова Стоянова
ФИНАНСИ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Председател:
Стоянка Стоянова Кисьова
Членове:
Петьо Георгиев Колеолов
Янко Калудов Германов
Георги Димитров Вълчев
Красимира Янкова Георгиева
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА
СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ
Председател:
Тодор Стаматов Стаматов
Членове:
Мартин Тодоров Джермов
Йона Николова Чобанова
Янко Калудов Германов
Лало Антонов Гюров

ПОЛИТИКА,

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
Председател:
Владислава Станилова Цанева
Членове:
Тодор Стаматов Стаматов
Яна Иванова Биюкова
Йона Николова Чобанова
Петьо Георгиев Колеолов
Председател:
Протоколист:

11.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Председател:
Валери Димитров Ангелов
Членове:
Йона Николова Чобанова
Яна Иванова Биюкова
Красимира Янкова Георгиева
Димитър Киряков Янков
РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА СЕЛСКО И
ГОРСКО СТОПАНСТВО, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
Председател:
Мартин Тодоров Джермов
Членове:
Димитър Киряков Янков
Георги Димитров Вълчев
Валери Димитров Ангелов
Ивелина Стоянова Стоянова
МЕЖДУНАРОДНО И РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО,
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Председател:
Петьо Георгиев Колеолов
Членове:
Мартин Тодоров Джермов
Красимира Янкова Георгиева
Стоянка Стоянова Кисьова
Иван Димитров Кичев
СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАБОТА С МЛАДЕЖТА
Председател:
Ивелина Стоянова Стоянова
Членове:
Яна Иванова Биюкова
Тодор Стаматов Стаматов
Даниел Николов Чолаков
Лало Антонов Гюров
КОМИСИЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Председател:
Динко Янев Цъцаров
Членове:
Стоянка Стоянова Кисьова
Владислава Станилова Цанева
Иван Димитров Кичев
Даниел Николов Чолаков

Динко Цъцаров: Можем да продължим със следващата ТОЧКА ТРЕТА от
днешния дневен ред – Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на
Общински съвет – Средец, относно: Определяне представителите на общинския
Председател:
Протоколист:

12.

съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република
България /НСОРБ/.
Докладва вносителя.
Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте имате думата за предложение кой да бъде
представител от общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на
общините. Г-жа Биюкова.
Яна Биюкова: Ами аз искам тук да предложа Вас г-н Цъцаров като човек следящ
най-отблизо работата на общината, така че мисля че Вие сте най подходящия
представител на общинския съвет.
Динко Цъцаров: Благодаря. Други предложения колеги. …Ако нямате други
предложения, имате думата за предложение кой да бъде заместник на официалния
представител на общинския съвет при невъзможност за участие. Пак г-жа Биюкова,
заповядайте.
Яна Биюкова: В своето предложение аз съм помислила и за Ваш заместник,
предлагам г-жа Владислава Цанева.
Динко Цъцаров: Други предложения има ли колеги. …Ако нямате други
предложения, гласуваме предложенията на г-жа Биюкова, който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, Общински
съвет прие

РЕШЕНИЕ №5
04 декември 2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на
НСОРБ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България представителя на общинския съвет г-н Динко Янев
Цъцаров – Председател Общински съвет.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заместван от г-жа Владислава Станилова Цанева –
общински съветник.
Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме със следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от
днешния дневен ред – Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на
Общински съвет – Средец, относно: Даване съгласие за членство в Националната
асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
Докладва вносителя.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председател:
Протоколист:
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Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1
глас, Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ №6
04 декември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Дава съгласие председателят на Общински съвет г-н Динко Янев Цъцаров да
членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в
Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на
общината в частта „Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи
за членски внос и участие в нетърговски организации“.
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка
от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно:
Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост.
Докладва вносителя.
Динко Цъцаров: Колегите, които имат опит като общински съветници знаят, че
на всеки шест месеца представителите на общински съвет в тази комисия се сменят,
изискването е да бъдат от различни политически сили. Трябва да изберем двама
човека в тази комисия, като от партия ГЕРБ моето предложение е за Красимира
Георгиева. Имате думата колеги за други предложения. Трябва да изберем още един
съветник от друга политическа сила. …Ако нямате, аз предлагам г-жа Йона Чобанова
да стане член на тази комисия. …Колеги, ако няма други предложения, гласуваме
проекта за решение: Общински съвет избира за членове на Комисията за провеждане
на публични търгове или публично оповестени конкурси общинските съветници:
Красимира Георгиева и Йона Чобанова. Който е съгласен, моля да гласува „за”,
„против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински
съвет прие

РЕШЕНИЕ №7
04 декември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
Председател:
Протоколист:
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Избира за членове на Комисията за провеждане на публични търгове или
публично оповестени конкурси общинските съветници:Красимира Георгиева и Йона
Чобанова.
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от Динко
Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно: Определяне на
представители в общото събрание на Асоциация общински гори.
Докладва вносителя.
Други предложения не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ №8
04 декември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Определя: инж. Иван Петков Жабов – кмет на общината за представител на
община Средец в Общото събрание на Асоциация общински гори и инж. Стойко
Стоянов – директор общинско предприятие „Общински гори“ за заместникпредставител.
Динко Цъцаров: Предпоследната ТОЧКА СЕДМА от дневния ред – Докладна
записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно:
Откриване на нова процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд
Средец, утвърждаване на правила за нейното провеждане и избор на комисия,
която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни
заседатели.
Докладва вносителя.
Динко Цъцаров: Моето предложение е състава на временната комисия да бъде от
пет души. Има ли други предложения. …нямате, който е съгласен моля да гласува
„за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
Динко Цъцаров: Приема се. Имате думата за предложения за състав на
комисията. Г-н Стаматов.
Председател:
Протоколист:
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Тодор Стаматов: За членове на тази комисия предлагам: г-н Даниел Чолаков, гн Динко Цъцаров, г-н Петьо Колеолов, г-н Валери Ангелов и г-н Лало Гюров.
Динко Цъцаров: Други предложения колеги. Г-н Гюров.
Лало Гюров: Аз искам да участвам в процедура и няма да мога да участвам в
комисията.
Динко Цъцаров: Правите си отвод, добре. Имате думата за още един човек за
попълнение. …Предлагам г-н Димитър Янков.
Димитър Янков: Също правя си отвод по други съображения.
Динко Цъцаров: За г-н Янко Германов е моето предложение. Колеги, гласуваме
състава на тази комисия, предстои да се предложи председател на комисията,
заповядайте за предложения. Г-н Стаматов.
Тодор Стаматов: Моето предложение е г-н Цъцаров да стане председател на
тази комисия.
Динко Цъцаров: Други предложения има ли. …Ако нямате гласуваме комисията
с председател г-н Цъцаров, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”,
„въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински
съвет прие

РЕШЕНИЕ №9
04 декември 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.68 от Закона за съдебната власт,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Открива процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд Средец,
мандат 2020 – 2023г.
II. Общински съвет Средец утвърждава правила за провеждане на процедура
за определяне на съдебни заседатели както следва:
1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български
гражданин, които е:
- на възраст от 21 до 68 години
- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район,
за който кандидатства;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- не страда от психическо заболяване;
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което е:
- съдебен заседател в друг съдебен район;
- е общински съветник от съдебен район, за който е избран;
- участва в ръководство на политическа партия, коалиция, организация с
политически цели;
Председател:
Протоколист:
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- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност,
намиращи се в съдебния район, за който е избран.
III. Утвърждава образци на документи, както следва:
- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение 1/
- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение 2/
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение 3/
IV. В срок до 24.01.2020г. кандидатите за съдебни заседатели подават в
деловодството на Общински съвет, в сградата на общинска администрация Средец
ет.1, стая №106, заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение 1/,
ведно със следните документи:
 подробна автобиография;
 нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за
препоръки;
 мотивационно писмо;
 писмено съгласие /Приложение №2/;
 декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ /Приложение
№3/;
 документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
V. Създава временна комисия, която да извърши проверка на документите на
кандидатите за съдебни заседатели, да ги изслуша на публично заседание и изготви
доклад до Общински съвет Средец, в следния състав:
Председател: Динко Цъцаров
Членове:
Даниел Чолаков
Петьо Колиелов
Валери Ангелов
Янко Германов
VI. Възлага на Временната комисия:
1. Да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни
заседатели, съобразно изискванията на чл.67 от ЗСВ и чл.68, ал.3 от ЗСВ, като
състави списък на допуснатите кандидати до изслушване.
2. Да публикува на интернет страницата на Община Средец /в раздел
"Общински съвет"/, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от
ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните
автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9
от ЗСВ.

Председател:
Протоколист:
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3. Да проведе изслушване на кандидатите при спазване изискванията на чл.68а,
ал.1-3 от ЗСВ, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад
за одобрените кандидати, който да се публикува на интернет страницата на
Община Средец и внесе в Общински съвет в седем дневен срок преди гласуването.
VII. Възлага на Председателя на Общински съвет Средец да обяви в един
местен ежедневник, в електронните медии, както и на интернет страницата на
Община Средец, откриването на процедурата по избор на съдебни заседатели и
правилата за нейното провеждане, съгласно изискванията на Закона за съдебната
власт.
VIII. Предвид дългата процедура по определяне на съдебни заседатели, с оглед
спазване на сроковете, предвидени в ЗСВ, допуска предварително изпълнение на
решението.
Динко Цъцаров: Пристъпваме към последна ТОЧКА ОСМА от дневния ред –
Питания. На 13.11.2019г. в деловодството на Общинския съвет постъпи питане от
група общински съветници. Да прочета ли питането Ви г-н Вълчев или вие ще го
прочетете. Не искате. Вчера беше получен отговор, изпратен ви беше на имейла, не
само на вас, но и на всички общински съветници на пощите. Ако имате коментар по
отговора имате думата, ако не давам ви думата за други питания към г-н кмета и
общинската администрация. Г-н Кичев.
Иван Кичев: Аз имам едно питане. Във връзка с питане на граждани относно
това има ли изготвен график за сметопочистването, за сметоизвозването най вече в
град Средец и в селата. И ако има такъв, ако е възможно да ни бъде предоставен, за да
го предоставим на хората. Питане конкретно има от Белеврен където лично съм бил, в
Пънчево, в Буково, да не ги изброявам.
Инж. Иван Жабов: Ще Ви бъде предоставен.
Динко Цъцаров: Други питания имате ли колеги. …Ако нямате други питания,
обявявам Ви, следващата сесия ще бъде 20.12.2019г., петък, работна сесия. Комисиите
ще проведат заседанията си в сряда на 18.12.2019г. С това закривам Второто заседание
на Общински съвет – Средец.
06.12.2019г.
гр. Средец
Изготвил протокола:
/Даниела Петрова/
Председател:
/Динко Цъцаров/

Председател:
Протоколист:

