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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. № 96-00-02
05 февруари 2020 год.

П Р О Т О К О Л

№4

На 29 януари 2020 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 т.1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация се проведе Четвъртото
заседание на Общински съвет на община Средец.
В зала №1 в сградата на общинска администрация в 9.30 часа прозвуча химнът на
Република България.
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 петнадесет общински съветника:
1. Владислава Станилова Цанева
2. Георги Димитров Вълчев
3. Даниел Николов Чолаков
4. Димитър Киряков Янков
5. Динко Янев Цъцаров
6. Иван Димитров Кичев
7. Ивелина Стоянова Стоянова
8. Йона Николова Чобанова
Председател:
Секретар:
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9. Красимира Янкова Георгиева
10. Лало Антонов Гюров
11. Мартин Тодоров Джермов
12. Стоянка Стоянова Кисьова
13. Тодор Стаматов Стаматов
14. Яна Иванова Биюкова
15. Янко Калудов Германов
Отсъстваха по уважителни причини Валери Димитрова Ангелов и Петьо
Георгиев Колеолов.
Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми колеги, г-жо Дамбулова, дами и господа от
администрацията, уважаеми гости, при кворум от петнадесет общински съветници,
откривам Четвъртото редовно заседание на Общински съвет – Средец. Преди да
продължим със съществената работа предстои да изберем секретар на днешната сесия.
Имате думата за предложение за секретар на днешното заседание. Г-жа Биюкова,
която обикновено изпълнява тази роля, не е добре здравословно и помоли да не я
товарим с тази отговорност …Ако нямате предложения, аз предлагам г-н Тодор
Стаматов да стане секретар на сесията. …Има ли други предложения колеги. Нямате,
който е съгласен с моето предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали
се”.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
предложението се прие и г-н Тодор Стаматов зае своето място.
Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, пред вас е проекта за дневен ред на днешното
заседание. Същия, който беше разгледан на заседанията на постоянните комисии плюс
една нова докладна от вчерашния ден относно: Упълномощаване на представител на
Община Средец за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК,
предлагам тази докладна да влезе като предпоследна точка в дневния ред. Има ли
други предложения за изменение или допълнение на така предложения проект. Г-н
Вълчев, заповядайте.
Георги Вълчев: Благодаря Ви. Предлагам последна точка от дневния ред –
питания, на днешното заседание да стане първа точка.
Динко Цъцаров: Процедурно предложение за промяна в дневния ред. Други
предложения колеги. … Ако нямате други, гласуваме първо предложението на г-н
Вълчев, точка питания, която е последна в проекта за дневен ред да стане първа, който
е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 8 гласа.
Динко Цъцаров: Предложението на г-н Вълчев не се приема. Точка питания
остава последна. Подлагам на гласуване моето предложение - докладната относно:
Упълномощаване на представител на Община Средец за участие в заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК да влезе в днешния дневен ред, който е
съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 гласа.
Председател:
Секретар:
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ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода
м. юли – м.декември 2019 година;
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“
ЕАД, гр.Бургас през 2019 г., като част от задължителното ниво на
инвестициите, поети като ангажимент от ВиК оператора, съгласно
сключения договор с Асоциацията по ВиК;
4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с
цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за
отоплителен сезон 2020/2021 година;
5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2020 година;
6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична
общинска собственост;
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор
17974.100.15, находящ се в землището на гр. Средец;
8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор
46348.18.25, находящ се в землището на с. Малина;
9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор
17974.109.59, находящ се в землището на гр. Средец;
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 ІV-426, кв.52
в с.Дебелт;
11. 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 VІ-131, кв.20
в с.Светлина;

Председател:
Секретар:
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12. 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 ІІІ-320, кв.36
в с.Дюлево;
13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.
Средец;
14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от
Закона за собствеността;
15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем
и продажба на общински жилища в община Средец;
16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем
и продажба на общински жилища в община Средец;
17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Богданово по реда на чл.33 от
Закона за собствеността;
18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи
се в землището на с. Драчево;
19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в
землището на с. Орлинци;
20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.
Средец;
21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Упълномощаване на представител на община Средец за участие в редовни и
извънредни заседания на общото събрание на акционерите на „МБАЛБургас”АД – гр. Бургас;
22. Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ гр. Средец,
относно:Отпускане на средства за изработка на гвардейски ученически
комплекти за новосформирания „Младежки гвардейски отряд“ към СУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ гр. Средец;
23. Докладна записка от Владислава Цанева – Председател на постоянната
комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, относно:
Предоставяне на стипендия на студент, съгласно Наредбата за отпускане
на стипендии от Община Средец;
Председател:
Секретар:
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24. Докладна записка от Валери Ангелов – Председател на постоянната
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”,
относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
25. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Упълномощаване на представител на Община Средец за участие в заседание
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК;
26. Питания.
Иван Кичев: Г-н Цъцаров, извинявам се само, кмета няма ли да присъства на
заседанието.
Динко Цъцаров: Разговарял съм с кмета, имам уверението, че ще присъства. Бях
на среща с него до преди десет минути, би трябвало да присъства. Колеги, преди да
продължим с точките от дневния ред, ще ви зачета протоколи от решения, които вчера
бяха входирани в деловодството на Общинския съвет, относно създаване на групи в
Общински съвет – Средец.
На 24.01.2020г., общинските съветници от Местна коалиция БСП за България
/БСП за България, Възраждане/ Даниел Чолаков, Иван Кичев, Йона Чобанова и Янко
Германов се събраха и сформираха група в Общинският съвет Средец въз основа чл.16
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация. За председател на групата е
избран Янко Калудов Германов, за зам.-председател г-н Иван Кичев.
На 27.01.2020г., тримата съветници, инж. Георги Димитров Вълчев,
инж.Димитър Янков и Лало Антонов Гюров избрани от Политическа партия Съюз на
Демократичните Сили, взеха решение да се обединят в политическа група в местния
общински съвет за мандат 2019 – 2023 година. Групата избра за свой председател
инж.Георги Вълчев. Сформирането на групата е във връзка с изискванията на
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, чл.16. Това са двете съобщения,
двете нови групи в Общински съвет – Средец.
Започваме с ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на
Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2019
година.
Докладва Георги Станилов – секретар на община Средец.
Динко Цъцаров: Благодаря г-н Станилов. Колеги, имате думата за изказване по
докладната. …Ако няма желаещи гласуваме, който е съгласен с така предложения
проект за решение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 6 гласа,
Общински съвет прие

Председател:
Секретар:
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Р Е Ш Е Н И Е № 40
29 януари 2020 година

На основание чл.21 ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема отчета на кмета на община Средец за изпълнение на решенията на
Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2019 година.
Димитър Янков: Може ли г-н председател, обяснение на отрицателен вот.
Динко Цъцаров: Да, заповядайте.
Димитър Янков: Уважаеми колеги общински съветници, дами и господа ***,
реших, че е безпредметно да правя изказване по тази точка първа от настоящия дневен
ред, понеже видях какво се случи с простичкото предложение на колегата Вълчев,
простичко процедурно предложение за промяна точка питания от последна да бъде
първа в дневния ред на настоящата сесия. Разбрах, че е излишно да говоря, но въпреки
всичко аз отрицателния вот ще си го обясня. Колеги, този отчет е за второто
полугодие на миналата година, обаче в него липсва едно основно решение на
Общинския съвет за визиращо цялата календарна 2019г. и това е бюджет 2019г. Аз
зная, че в някои от следващите заседания ние ще приемаме и отчет конкретно за
бюджет. Но не може едно толкова важно решение, едно перманентно неизпълнение,
през цялата година на част от този бюджет и то в аспекта гласуването на предния
Общински съвет субсидии, да не се изпълняват. Направихме питане на второто
заседание на Общинския съвет, и видяхме каква е ситуацията със субсидирането.
Около 80х.лв. неразплатени от гласуваните субсидии за Медицинския център,
болницата и спортните клубове. И това се случва в година, защото и такова питане
имахме, в която дяла на приходите от собственост и особено приходите от продажби
е най висок, за 2019г. е най висок спрямо ръста от предходните години. И в това
положение да ни се казва, че ще се изплащат субсидиите, г-жа главния счетоводител
пише, при наличие на свободен ресурс. Това за което ви говоря беше към 30.11., сега
ситуацията е почти същата, почти същата, наличие на свободен ресурс, тя годината си
свърши. Календарната година свърши и ще чакаме наличие на свободен ресурс, къде е
този ресурс. За това колеги гласувах против този отчет и считам, че беше редно г-н
кмета при положение, че иска да му се гласува отчета, най малкото да уважи, ако не
нас, общинските съветници от СДС и останалата опозиция, поне да уважи собствените
си общински съветници. Благодаря за вниманието.

Председател:
Секретар:
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Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към ТОЧКА ВТОРА – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Застраховане на
имоти – частна общинска собственост.
В залата влезе кмета на общината инж. Иван Жабов.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Благодаря ви г-жо Пашова. Колеги, въпроси има ли по
докладната. Г-н Германов.
Янко Германов: Аз имам едно въпросче, как е избрана тази фирма, коя е
фирмата, не трябва ли да има конкурс някакъв да видим кои са най-добрите условия за
застраховане на тези имоти. Защото казват в София отиваме и ги застраховаме, кои са
тези от София, най добри ли са техните условия, кои са най-добри, има ли по-добри.
Никой не знае, застраховаме, даваме едни пари на куп, една торба пари ще изсипем
сега там. Искам да разбера, защо е тази фирма, кой е казал, кой е наредил да е тази
фирма, защо, няма ли конкурс.
Динко Цъцаров: Г-н Чолаков също имаше въпрос..
Даниел Чолаков: Продължавам мисълта на г-н Германов и в крайна сметка колко
ще ни коства тази застраховка годишно.
Анета Колеолова: Извършването на застраховане става чрез застрахователен
посредник, който посредник избира най добрите оферти от застрахователната
компания. В момента мисля, че бяха Лев инс, Дженерал брокерс и ***, а за самата
стойност към момента няма да мога да ви кажа каква е стойността на предложените
оферти за застраховки.
Иван Кичев: Застрахователния посредник кой го избира.
Анета Колеолова: Не знам, възлага се с договор.
Иван Кичев: Някой извънземен.
Динко Цъцаров: Други въпроси. …Ако няма други въпроси, гласуваме
поименно.
Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – 7 гласа; “въздържали се” – няма, Общински
съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 41
29 януари 2020 година
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение
в докладната записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 8
“против” – 7
“въздържали се” – няма
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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
10. Красимира Янкова Георгиева
11. Лало Антонов Гюров
12. Мартин Тодоров Джермов
13. Петьо Георгиев Колеолов
14. Стоянка Стоянова Кисьова
15. Тодор Стаматов Стаматов
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
против
против
против
за
против
за
против
за
против
за
за
за
за
против

Веселина Пашова : Аз се извинявам, ама задължителен характер има това. Така
излиза, че тези имоти, които се предлагат в списъка няма да бъдат застраховани.
Даниел Чолаков: Малко повече информация, кой го избира, какво ще ни коства,
ей такива дребни въпросчета, нямаме нищо против щом е задължително окей.
Веселина Пашова : Тя главната счетоводителка ви каза, че винаги се избира
фирма която е с най-ниска стойност ***.
Динко Цъцаров: Какъв е срока за приемане на такова решение.
Веселина Пашова : От началото на годината за настоящата година.
Динко Цъцаров: Ами може би e нужно да дадете малко повече информация по
въпросите, които зададоха колегите, малко повече информация за следващото
заседание ..… Така или иначе това е резултата от гласуването.
Иван Кичев: Г-н Цъцаров.
Динко Цъцаров: Заповядайте.
Иван Кичев: На основание чл.36, т.6 от Правилника за работата на Общинския
съвет, искам да направя изявление извън дневния ред на заседанието, мисля че имам
право. Като заместник председател на групата общински съветници от БСП.
Динко Цъцаров: Заповядайте, да.
Иван Кичев: Бързам да направя обръщението докато кмета не си е обул
пантофките и да се е изнизал за поредната спешна неотложна задача, практика, която
се наложи в последните години, особено преди точка питания, точка питания имам
предвид. Г-н кмете, Вие кмет на община Средец ли сте или управител на ЕООД
Жабови и сие. Кой Ви упълномощи, кой ви дава право да се разпореждате със съдбата
на стотици жители на община Средец и какъв беше мотива за намаляне заплатата на
кмета на най-голямото село в общината. Какъв беше мотива да се намали работния
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ден от осем на четири часа, респективно и заплатата на половина на техническия
сътрудник на кмета на Дебелт и по този начин да се принуди едно младо и кадърно
момиче да напусне, защото за разлика от други тя има достойнство. Какъв беше
мотива трети месец на другото голямо село в общината – Драчево, да не се назначава
технически сътрудник и по този начин да се затрудни административното обслужване
на над 2400човека. Най-вероятно ще отговорите, лошо финансово състояние на
общината, то не е лошо, то е плачевно, то е трагично финансовото състояние, само че
то е резултат от Вашето некадърно и безкомпетентно управление, на Вашата алчност
и на Вашата умишлена безстопанственост, само че това не е реалната причина за
намалянето на заплатите. Реалната причина е съвсем друга, че Вие като някакъв
селски башибозук трябва да докажете кой коли и кой беси в тази община и че всеки
който дръзне да мисли различно от Вас, всеки който си позволи да не одобри Вашите
стил и методи на управление и всеки, който не е гласувал за вас трябва да бъде сурово
наказан. Когато Пейо барсалата изписа, че имате зъл и отмъстителен характер,
мислих, че е преувеличено, сега съм убеден, че той ви познава прекалено добре. Защо
забравяте г-н кмете, че хората избират Вас, а не вие избирате хората. И като стана
въпрос за избор да се върнем малко към фактологията на изборите, по Вашите думи
безапелационната ви победа с тридесет и шест гласа на балотажа, с нито една
спечелена градска секция, с ангажирането на всички кметове и кметски наместници да
отправят заплахи към баби и дядовци, че няма да получат дърва, че ще им бъде спрян
ток, вода, че и телефони дори на места. С ангажирането на разни железа, цветни
метали и кауни и не знам си какви още, с ангажирането дори и на вашия баща да
хвърчи като линейка вечерта в изборната нощ да разнася подаръци. С ангажирането на
всички ромски босове, които видяхме вечерта как весело празнуват в „Авеню“ Вашата
победа безапелационна, само че и там нещата няма да се получат и там ги излъгахте, и
там не се доразплатихте г-н кмете, за това ще изчезват капаци от шахти, за това ще се
рушат паметници, за това ще се чупят пейки. И не се изненадвайте, ако някоя сутрин
заварите площада пълен с роми и бухалки да ви чакат отвън. Защо беше цялата тази
изборна истерия и тази жестока битка за трети мандат г-н кмете, за да работите,
работите, работите в името на хората ли, пълни глупости. Две са основните причини.
Първата, че е прекалено сладък кокала. Първите 70х.лв., които взехте за пътя Аврамов
мост – Дюлево се оказаха прекалено сладка и апетитна хапка. Само че и разходите са
много, 50х.лв. не стигнаха за ремонт на апартаментите ви. Сметката на шурето трябва
да се попълва, трябва да направим круизни пътувания г-н кмете, но това не е
основната причина. Основната причина е страхът, страхът който ви беше обзел, че ако
аз или г-н Гърков спечелим изборите ще ви лъснат до стотинка всичките далавери
които сте правили. Това беше основния мотив за тази безапелационна битка според
вас. Но аз дълбоко вярвам, че в тази държава все още има достойни прокурори и
съдии, които ще си свършат работата в крайна сметка и тогава вместо да купуваме
скъпи костюми ще купим една раирана жилетка и ще отидете на место където ще
радвате много мъжки погледи г-н кмете.
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Динко Цъцаров: Г-н Кичев, да Ви помоля малко по внимателно с
квалификациите.
Иван Кичев: Аз не квалифицирам, аз само давам метафорични сравнения.
Динко Цъцаров: Искам да Ви напомня също, че изказването е до пет минути
според чл.36.
Иван Кичев: Знам, ще го съкратя. Защо г-н кмете не разкажете за трите преписки
на специализирана прокуратура, които бяха потулени по някакъв начин, но всяка си
имаше цена, къде отидоха петстотин хиляди лева за дупки, кои дупки попълнихте с
тях. Къде отидоха близо 100х.лв. за пътя Средец – Кубадин, който знаем в какво
състояние е и снимки видяхме преди. Какво стана с водния цикъл, Тенко ви обеща
700х.лв., а пък ви даде само триста и петдесет и плакахте като дете в кабинета си,
сигурно го помните този момент. Какво стана с поръчката за Дебелт, за Деултум, в
последния момент се промени търга и спечели друга фирма, само че там също беше
апетитна хапка сто и шестдесет хиляди. Какво стана г-н кмете със санирането на
блоковете, предварително взехме там пари. Защо след изпълнението на пътя Аврамов
мост – Драчево, лично Вашата дъщеря занесе на Пейо барсалата 35х.лв. в пликче като
благодарност, между другото той твърди, че му дължите още триста и шестдесет
хиляди не знам защо. …Глупости са, глупости са, за някои са глупости. Глупости са,
то има служби които проверяват. Нима не знаете г-н кмете за незаконната сеч и
масова кражба на дървесина, която се извършва от общинските гори, не го знаете това.
Нима не знаете, че от Общинско предприятие „ОБЧ“ има изписани материали да
застроим половин Средец, не знаете че всяко лято се отделят от това предприятие
хора, които да работят на частни обекти по Черноморието. Не знаете, че в момента
има поне двадесет служители на ОБЧ, които работят в частната фирма на съпругата на
директора на това предприятие и получават за над 10х.лв. заплати и осигуровки, че се
използва служебен транспорт за разнасяне на закуски, не ги знаете тези неща. Какво
става с отпадъците, които продължават да се изхвърлят на незаконното сметище, а
другото незаконно на Ваш приближен се пали вече наред дни и нощи и обгазяват цял
Средец, за да може по някакъв начин да бъде премахнато. Те са толкова много, че не
мога да ги изброя. Защо при декапитализацията на тази община, зададох го въпроса
оня ден на комисиите и не ми се отговори точно. Защо когато разпродавате земи във
всичките инвестиционни намерения има нали заложени, откриване на работни места,
разширяване на бизнес, някой опита ли се законно да обвърже всичко това преди да се
подпише договора, преди да се продаде земята да се наложи някакъв контрол по
изпълнението на тези инвестиционни намерения или просто ги разпродаваме на хора,
а **** на кого ги разпродаваме тези земи и до кога ще продължава това нещо. Защо не
кажете за Дебелт в момента какво става, че тече процедура по прехвърляне на Дебелт
към община Камено, благодарение на Вашите управленски решения. И че ако това
стане общината ще загуби над 540х.лв. само от данъци и такси, да не говорим за
общинска собственост. Какво става със заплатата на несъществуващия омбудсман т.е.
със секретарката на несъществуващия омбудсман, там до кога ще продължава тази
история, има ли е, няма ли е, слухове ли са, кажете го. Когато присъствахте на
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освещаването на къщата за гости, нима не знаехте, че няма да се ползва по
предназначение и сега трябва да се връщат 120х.лв., за моралния аспект на проблема
въобще няма да говорим. Не знаете, че има сигурно в момента над десет човека, които
въобще не получават заплати т.е. не ходят на работа, а получават заплати в ОБЧ. Дори
се е стигнало до парадокса да бъде назначена жена, която да гледа болен родител на
ръководен служител от това предприятие и когато родителят е починал тази жена е
освободена, всичките тези неща не ги знаете г-н кмете, нали.
Динко Цъцаров: Г-н Кичев, осем минути, напомням Ви...
Иван Кичев: Приключвам. Само последното беше и за паветата, че преди
няколко дни петдесет и шест павета са складирани в базата на Иван ченгето, какво се
случва с тези павета също държа да бъде отговорено, чия собственост са, Ваши ли са,
на общината ли са. И в крайна сметка се обръщам и към тези млади хора тука, които
са строени и задължени под строй да гласуват всички ваши решения, че всичко това
ще тежи на тяхната съвест. Тъй като ние обаче нямаме намерение да ви узаконяваме
безкомпетентните, безпринципни и корупционни управленски решения, напускаме
заседанието. Успех Ви желая г-н кмете.
Залата напуснаха общинските съветници от Местна коалиция БСП за България
/БСП за България, Възраждане/ - Даниел Чолаков, Иван Кичев, Йона Чобанова и Янко
Германов.
Динко Цъцаров: Г-н Вълчев.
Георги Вълчев: Ами и аз искам да се ползвам от това право да се изкажа.
Динко Цъцаров: Имате право веднъж на заседание разбира се, ще Ви помоля
само, Вие като по-опитен общински съветник да се вместите в рамките на пет минути.
Георги Вълчев: Благодаря Ви. Нямам думи какво да кажа. Колеги, извинявам се,
че вземам думата след нещо което е много неприятно за нашата община, което стана в
момента и за общинския съвет. Сигурно ще ви звуча като катаджия, ама кво правим
сега. За малоумните хора това не е нищо, даже може да се усмихват, могат да се
кефят, да си кажат, а бе няма проблем да си излизат съветниците. Всички обаче
нормални хора са наясно, че това не е добре. Ние ставаме известни все повече по
медиите, скоро ще станем известни в цяла България и то за жалост с недобри неща. Аз
знам, че г-н Премиера не обича много известните хора, той иска да е по-известен.
Колеги, така ли ще я караме, наистина задавам един елементарен въпрос, поисках и
имах аргументи, но реших да не ги споделям веднага, за това точка Питания да стане
първа точка в днешното заседание. Видяхме как отговаряте и запитването ми е към
нашите колеги тука съветници, така ли ще е караме, щом имате болшинство значи
няма никакъв проблем. Може да се подигравате кой къде ще стои, кой каквото иска да
прави, гледайте си работата, такова е положението. Аз мисля, че това не е първо
колегиално. Така ли ще я караме с наведени погледи да гласувате увеличение на
данъците като предишната година казахме, че това увеличение е по-голямо отколкото
в София. Никой от Вас не се аргументира да каже нещо на това което зададох като
въпрос тогава, отново чинно гласувахте увеличение на данъците, които бяха по
големи преди да го гласуваме. Не Ви ли е срам пред хората. Питам и кметските
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наместници, не изглеждате ли жалки, че заради свалянето заплатата на г-н Ников за
който стана дума, Вие ще взимате максимално ниски заплати, защото то е процент
Вие го знаехте. Никой от вас не се разбунтува като някакви мажуретки сте тука,
всички сме такива. Ако недай се боже стане това село Дебелт да мине към друга
община, ами ние какво правим тука, специално за общинските съветници говоря.
Какво правим. Нас всички трябва да ни обесят ей тука отвънка. Ами трябва да почнат
от кмета, защото той е първия. Колеги, сега ако трябва литературно да се изразявам,
не знам колко са чели книжки, ама Дон Кихот, свободата бе хора, свободата Санчо, тя
е по-важна от всичко. Общинския съвет не е производна на администрацията,
общинския съвет не е длъжен да изпълнява на администрацията прищевките или на
кмета или на който и да е, всеки един общински съветник е свободен. Но както
спомена г-н Кичев е жалко завършвам, за да ме разберете по-ясно ще спомена един
велик българин – Атанас Буров, който опитвам се да го цитирам точно казва,
лакомията и властта, а аз бих допълнил простотията, прави хората свине. С това
завършвам и предлагам, извинявам се още веднъж на колегите от СДС групата, че не
съм ги питал, но предлагам ние да напуснем също днешното заседание. Дайте ми само
един, един пример защо да останем ние тука, за да ви узаконя простотиите и да се
подигравате с нас. Няма причина нали. Благодаря ви.
Общинските съветници от Политическа партия Съюз на Демократичните Сили
започнаха да напускат залата.
Димитър Янков: Колеги, изчакайте малко, аз ви съветвам, г-н председател да
дадете една процедурна почивка.
Динко Цъцаров: Аз ще я дам и без това г-н Янков… Ние нямаме кворум да
продължим, така че обявявам двадесет минути почивка.
Времето за почивка изтече.
Динко Цъцаров: Колеги, приключи обявената двадесет минутна почивка. Тъй
като в залата присъстват осем общински съветници, нямаме необходимия кворум да
продължим заседанието, поради това закривам днешната сесия.
03.02.2020г.
гр. Средец
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