ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС
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Изх. № 96-00-05
03 юни 2016 год.

П Р О Т О К О Л

№8

На 27 май 2016 година /петък/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 т.1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.29
ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец и
взаимодействието му с общинската администрация в зала №1 на общинска
администрация от 9.30 часа се проведе Осмото заседание на Общински съвет на
община Средец.
На заседанието присъстваха: кмета на община Средец инж. Иван Жабов; зам.кмета на община Средец – Николина Дамбулова; Георги Станилов – секретар на
общината; кметове и кметски наместници на населени места в общината; директори
на дирекции и представители при общинска администрация; гости.
На заседанието присъстваха всичките седемнадесет общински съветника:
1. Динко Янев Цъцаров
2. Тодорка Славова Георгиева
3. Яна Иванова Биюкова
4. Николай Иванов Танчев
5. Гошо Иванов Атанасов
6. Мирослав Господинов Пенев
7. Стоянка Тодорова Иванова
8. Мартин Тодоров Джермов
9. Живко Минков Гърков
10. Валери Димитров Ангелов
11. Таня Ненова Тодорова
12. Петър Марков Джермов
13. Светла Иванова Джермова
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14. Янко Калудов Германов
15. Румен Хърсев Чанков
16. Петьо Георгиев Колеолов
17. Ивелина Христова Димитрова

За заседанието закъсня Стоянка Иванова.
Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми колеги, г-н кмете, гости, при кворум от
шестнадесет общински съветника, откривам Осмото заседание на Общински съвет –
Средец. Преди да продължим с понататъшната нашата си работа, имате думата за
предложение за секретар на днешното заседание. Г-жа Георгиева.
Тодорка Георгиева: Предлагам г-жа Яна Биюкова.
Динко Цъцаров: Други предложения колеги. … Ако няма, който е съгласен г-жа
Биюкова да стане секретар на Осмото заседание, моля да гласува „за”, „против”,
„въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
предложението се прие и г-жа Биюкова зае своето място.
На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред в
окончателния му вид.
В залата влезе Стоянка Иванова.
Динко Цъцаров: Колеги, пред вас е проекта за дневния ред с промяна. Преди
заседанието т.1 от стария дневен ред – докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет
на община Средец относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, беше изтеглена от администрацията с цел прецизиране на текстовете в
решенията, така че всички останали точки минават с една номерация напред.
Постъпила е и докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно:
Отпускане на еднократни финансови помощи. Имате думата за предложения,
изменения или допълнение по така представения дневен ред. … Ако няма, който е
съгласен с така предложения проект за дневен ред, моля да гласува „за”, „против”,
„въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.
Осмото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладна записка от Живко Гърков – общински съветник относно: Промени
в Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на
предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие
„Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец;
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Промяна на капиталовата програма на община Средец за 2016 година;
3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Приемане на изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и
опазване на обществения ред в община Средец;
Председател:
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4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Приемане на изменение на Наредба за реда за придобиване,
притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Средец;
5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Средец приета с Решение №106А/25.04.2012г. на Общински съвет –
Средец, последно изм. и доп. с Решение №70/29.02.2016г.;
6. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец относно: Предоставяне на служебна абонаментна карта на
служителите от ДСП – Средец;
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Актуализация на Общински план за развитие на община Средец 2014-2020г.;
8. 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;
9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в
гр.Средец;
10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища в община Средец
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 ПИ
№20273.501.739 в с.Дебелт;
12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
1.Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и
сервитут на външен водопровод през поземлени имоти: № 000133 –
селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост, № 000134
– селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост, №
000098 – пасище-общинска собственост, № 019132 – селскостопански,
горски, ведомствен път-общинска собственост, № 019139 –
селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост и №
019149 пасище-общинска собственост по КВС на с.Загорци; 2. Разрешение
за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на външен
водопровод за поземлен имот – стопански двор на „ГЕЦ-ГИ-АГРО”ЕООД по
КВС на с. Загорци;
13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска
собственост (ЧОС) в гр. Средец;
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14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №030007 находящ
се в землището на с. Дебелт;
15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Промяна на начина на трайно ползване на имот №000108 находящ се в
землището на с. Орлинци;
16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отдаване под наем на общински имоти, находящи се в землището на
с.Загорци;
17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на имот №000539 находящ се в землището на гр. Средец;
18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отдаване под аренда на общински поземлен имот №000193 и №008301
находящи се в землището на с. Богданово;
19. Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”,
относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
20. Питания.
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 8 на Общински
съвет – Средец./
Динко Цъцаров: Преминаваме към ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред – Докладна
записка от Живко Гърков – общински съветник относно: Промени в Правилник за
дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното
общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство
и чистота” гр. Средец.
Докладва вносителя.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за коментари по докладната,
предложения. … Да разбирам, че няма. Само аз искам да кажа нещо. Г-н Гърков,
всички тези неща, които вие ги предлагате ги има в Наредба №2 за създаване и
функциониране на общински предприятия на територията на община Средец. В
„чл.15 Общинските предприятия се създават, преобразуват и закриват с решение на
Общинския съвет.” това, което вие предлагате т.е. това са неща, които ги има в нашата
наредба. Утвърждаване на план-сметки, контролиране на останалите икономически
резултати на предприятието, както и мандатноста, тука е записано „трудовите
договори с директорите се сключват за срок от три години”. Така, че лично мое
мнение е че всичко това което вие го предлагате ние вече веднъж сме го гласували и
го имаме в наредбата за създаване на всички общински предприятия на територията на
общината. Това е от мен, някои от колегите ако искат да кажат нещо.
Живко Гърков: Да дам някакво обяснение. Не всичко което предлагам е
включено в наредбата, за тези неща съм съгласен, но това не пречи да бъдат
регламентирани и в съответния правилник. Но по отношение на отчетността на
дейността на предприятието, за мен е съвсем логично да се отчита не само пред кмета
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на общината, което е абсолютно задължително, но и да се отчита пред общинския
съвет, който дефакто когато нещо се създава от определен орган, логично е
ръководителя на структурата създаден от този орган да се отчита пред него, и не само
е логично, но е и законно, мисля най-малкото. И другото, по отношение на
извършването на финансови ревизии не съм сигурен в наредбата дали има заложено.
Динко Цъцаров: Има го, на две години, от комисия назначена от кмета на
общината в която влизат и представители на съответните постоянни комисии към
ОбС…
Живко Гърков: Да, ще ви кажа, защото това е регламентирано по начина на тези
неща начина са регламентирани в закони, просто са снети от там, не предлагам нищо
ново, просто искам да ви кажа следното, че логично е когато няколко общински
предприятия са създадени на територията на общината от един същи орган –
общинския съвет, правилниците им да бъдат аналогични, поне в общите правила.
Погледнете правилника за дейността на общинското предприятие „Общински гори”
/ОП ОГ/ и го сравнете с правилника за дейността на ОБЧ. Мисля, че аналогиите не
вървят тука в случая не е така, вярно е че ако не ме лъже паметта, ОП ОБЧ е създадено
преди ОП ОГ и с приетия правилник на ОП ОГ са изчистени доста от нещата, които не
са залегнали в правилника на ОБЧ. Та просто това е една от идеите да се унифицират,
тъй като става дума за едни и същи субекти, които не са търговски дружества, защото
не са ЕООД-та, надявам се да съм бил точен в това отношение. Но специално за
контрола, не казвам че има разлика и наистина би следвало дейността на
предприятието да се отчита пред ОбС, за да се контролира от него, всъщност да
получава информация за контрола, тъй като все пак контрола задължително се
извършва разбира се от страна на кмета и кметската администрация, това е нормално
законово положение. Благодаря.
Динко Цъцаров: Последно уточнение от мен, ние приемаме план-сметка на
предприятието когато приемаме бюджета на общината, така и е по правилник т.е.
заложено е да има контрол при приемането на бюджета. Тогава приемаме плансметката и на ОП ОГ и на ОП ОБЧ, а по отношение на годишния отчет, вие предлагате
на някакви тримесечия да се извършва, това е нещо отделно.
Живко Гърков: Да не забравяме когато, не сме гледали отчет на общинското
предприятие тази година.
Динко Цъцаров: Имаше го в бюджета. Пратен ви беше.
Живко Гърков: Правилника не задължава предприятието да се отчита пред ОбС,
директно с отделен бюджет, ние го получихме на добра воля, а не регламентирано.
Динко Цъцаров: Регламентирано е, но да не спорим в момента, ще ви го покажа,
има го специално за годишния отчет.
Живко Гърков: В случая не е залегнало в правилника по принцип.
Динко Цъцаров: Подлагам го на гласуване и както реши ОбС. Колеги, има ли
друг някой. … Ако няма други изказвания, подлагам докладната на гласуване, който е
съгласен с всичките предложенията на г-н Гърков, тъй като няма предложение за
промяна на някои от точките, които вие предлагате. Който е съгласен с така
предложената докладна записка, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – 9 гласа; “въздържали се” – 1 глас,
Общински съвет прие
Председател:
Секретар:
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Р Е Ш Е Н И Е № 136
27 май 2016 година

Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение
в докладната записка от Живко Гърков – общински съветник, относно: Промени в
Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на
предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване,
благоустройство и чистота” гр. Средец.
Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към ВТОРА ТОЧКА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Промяна на капиталовата програма на община Средец за 2016 година.
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси,
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Заповядайте.
Петър Джермов: Аз имам няколко въпроса, ако може да се уточним. Относно
„закупуването на земя УПИ с. Росеново” не е конкретизирано за какво тази земя ще се
закупи, нито категории, колко декара е земята, това се уточни. Относно разликите в
съоръженията за детска площадка 2 437 лв. и 9 960 лв., какви са по принцип
площадките.
Петя Бойчева: Това са две различни площадки. По ПУДОС са добавени 2437лв.
защото имаме цялата стойност 9000 лв., която сме получили разлика седем хиляди
лева от ПУДОС, а това е просто допълнение от наши средства.
Живко Гърков: Т.е. се налага дофинансиране на ПУДОС ли.
Анета Колеолова: Не, това е от предната година преходен остатък, бяха привели
авансово парите и просто не предвидихме в капиталовата програма понеже не беше
обекта започнат, имаше ги налични четири хиляди и нещо, петдесет процента. А за
земята предполагам, че е имало решение на ОбС, всяка една продажба, за да се стигне
до продажба трябва да има първо решение на ОбС, заповед за продажба….
Гена Стоянова: Имаме едно отчуждаване за улица.
Живко Гърков: Имаме молба, когато се прави такова предложение за закупуване
да бъде малко по конкретно, за да не се налага да питаме за неща, които можем да
започнем да изглеждаме смешни в очите ви, съжалявам. Просто една конкретика.
Петър Джермов: Липсва съгласуване с г-жа Камбурова, предполагам че е
отсъствала, не че не е съгласна с докладната. Пак не се е разписала.
Динко Цъцаров: Тя веднъж ви отговори на този въпрос. Колеги, имате думата. …
Ако няма други изказвания преминаваме към поименно гласуване на докладната.
Живко Гърков: Г-н Цъцаров, прощавайте тази промяна в капиталовата програма
не трябва ли да се гласува точка по точка. Ами да ви обясня, защото да кажем част от
колегите към някои неща сме абсолютно съгласни, а към други мислим да се
въздържим. Говоря принципно.
Динко Цъцаров: Досега не сме го гласували по подобен начин. Да разбирам ли,
че правите предложение да се гласува точка по точка…
Председател:
Секретар:

7.
Живко Гърков: Ако направя предложение то ще бъде отхвърлено, давайте да
гласуваме анблок. Просто старая се да изяснявам нещата, все пак да знаем за какво
гласуваме и кой какво мнение има. Аз не правя коментар, просто питам.
Динко Цъцаров: Имате възможност да зададете въпроси, за да ви отговорят. …..
Ако няма други въпроси, влизаме в режим на поименно гласуване.
Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 гласа,
Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 137
27 май 2016 година
1. Дава съгласие за добавяне на следните обекти към капиталовата
програма на Община Средец:
І. За държавни дейности както следва:
1. Функция ”Социално осигуряване и грижи”, Дейност „Дневен център за
деца с увреждания” § 52-03 Съоръжения за детска площадка 5 222 лв.
2. Функция ”Социално осигуряване и грижи”, Дейност „ЦНСТ” § 52-04,
закупуване на автомобил втора употреба - 5 000 лв.
ІІ. За местни Дейности както следва:
1. Функция „Общи държавни служби”:
- Дейност „Общинска администрация”, Изграждане на система за
видео наблюдение на Община Средец, § 52-03, 2 520 лв.
- Дейност „Общинска администрация”, Климатик, § 52-03 - 1 200 лв.
2. Функция „Образование”, Дейност „Извънкласни дейности”,
Изработка на уебсайт на Общински детски комплекс, § 53-09 - 1200 лв.
3. Функция „ЖСБКСООС”:
- Дейност „Други дейности по ЖСБКСООС”, Съоръжение за детска
площадка гр. Средец, § 52-05 - 9 960 лв.
- Дейност „ Други дейности по ЖСБКСООС”, Съоръжения за детска
площадка – ПУДООС с. Дюлево, § 52-05 - 2 437 лв.
- Дейност „Други дейности по ЖСБКСООС”, Закупуване на земя УПИ
с. Росеново, § 54-00 - 845 лв.
- Дейност „Международни дейности и програми”, ППР и оценка за
съответствие на обект „Преустройство на читалищна сграда с. Факия, по
проект ТГС „Център за алтернативен туризъм на тронска култура „Странджа
Йълдъз”, §51-00 - 9 140 лв.
- Дейност „Международни дейности и програми”, ППР и оценка за
съответствие на обект ”Преустройство на бивша сграда Основно училище
„Св.Св. Кирил и Методий” в „Зелена къща” в УПИ І, кв.27А гр. Средец по проект
ТГС „Зелено-растеж, отговорност, партньорство, екология, природа”, §51-00 10 710 лв.
- Дейност „Международни дейности и програми”, ППР и оценка за
съответствие на обект „Корекция и почистване на Средно дере и доизграждане
на улица „Софроний Врачански” по проект „Интегрирано, координирано
управление на риска от наводнение”, §51-00 - 12 441 лв.
- Дейност „Озеленяване” – косачка, §52-05 - 822 лв.
Председател:
Секретар:

8.
4. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
- Дейност „Спортна база”, тороразпръсквачка, § 52-05 - 891 лв.
- Дейност „Музеи”, ППР „Байлова къща”, § 51-00 – 2 436 лв.
- Дейност „Други дейности по културата”, система за видео
наблюдение на клуб „Победа” § 52-03 - 1 092 лв.
5. Функция „Икономически дейности и услуги”, Дейност „Други
дейности селско, горско стопанство”, Джи Пи Ес – § 52-05 - 721 лв.
2. Дава съгласие за замяна на обект от Капитиловата програма на община
Средец за 2016 г. - „Основен ремонт на път с. Горно Ябълково – с. Долно
Ябълково” с обект „Основен ремонт на път с. Суходол, разклон с. Русокастро” в
Дейност ”Служби и дейности по поддържането, ремонта и изграждане на
пътища”, § 51-00 на стойност 130 600 лв.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 10
“против” – няма
“въздържали се” – 7
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. Петьо Георгиев Колеолов
11. Румен Хърсев Чанков
12. Светла Иванова Джермова
13. Стоянка Тодорова Иванова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

въздържал се
за
за
въздържал се
за
за
за
за
въздържал се
за
въздържал се
въздържал се
за
въздържал се
за
за
въздържал се

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на изменение и
допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в
община Средец.
Докладва Маргарита Стойчева – гл. експерт „УЕПП”, дирекция „Икономическо
развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Джермов.
Председател:
Секретар:

9.
Петър Джермов: Искам да попитам, капана един ли ще бъде в Средец или във
всяко село ще има капан.
Маргарита Стойчева: Към момента няма как във всяко землище да има капани,
то и в не във всяко землище има много животни и има опасност за нарушение. Така,
че към момента сме решили там където има повече коне, повече големи животни
където наистина има и доста жалби, там да се ***** капани, имаме предвид в град
Средец, в село Факия, в село Белила, но с времето, ако се наложи ще се направи там
където трябва.
Живко Гърков: В момента има ли действащ общински капан.
Маргарита Стойчева: Действащ общински капан в момента има в Средец.
Животни няма в него, защото не се е налагало да прибираме животни.
Живко Гърков: И можете ли да ми кажете кой отговаря за този капан.
Маргарита Стойчева: Контрола се осъществява от общинската администрация,
от общинското звено за охрана.
Живко Гърков: Дайте да направим пак едно конкретизиране. Когато съществува
изградено нещо, затова нещо трябва да отговаря конкретен човек поне според мен и то
да бъде обслужено по някакъв начин.
Маргарита Стойчева: По селата са кметовете на населените места.
Живко Гърков: Капана в Средец къде се намира. Няма конкретно място, не е
ограден, защото все ми се струва, че за създаването на такъв капан трябва да има
определени изисквания и то не по нашия закон, а по закона за ветеринарните услуги.
Маргарита Стойчева: Капана е в двора на БКС. В момента не е действащ,
защото не се е налагало, но е готов. Ограден е. Няма определени изисквания за такъв
капан, въпроса е да се спазва закона за хуманно отношение към животните, поне
трябва да е ограден, да има място за водопой и за храна и да се заключва. Това са
изискванията, не е нужно да има постройки.
Живко Гърков: Значи все пак има някакви изисквания и те са регламентирани в
закона за хуманното отношение.
Маргарита Стойчева: В закона за хуманно отношение за животните е
регламентирано да не им се създава стрес, много общо е написано, но конкретно как
да изглежда един капан никъде не е регламентирано.
Динко Цъцаров: Г-жа Тодорова.
Таня Тодорова: Аз имам следното питане. Добре, като се хванат животните, ще
бъдат затворени в този капан, след малко ще гласуваме и 30лв. на ден, при повторно,
при трети път този собственик, за него няма ли да има някакви санкции *****.
Маргарита Стойчева: Има санкции за тези които си пускат животните
безстопанствени, то си подлежи на акт по закона за административните наказания.
Таня Тодорова: Коне човек убиха преди няколко месеца на пътя, не виждам
контрол никакъв.
Маргарита Стойчева: Значи контрола го има в наредбата.
Таня Тодорова: Но не се осъществява. На хартия много неща са написани.
Живко Гърков: Не е регламентирането на контрола, става дума за
осъществяването на контрола, нали това да разбирам г-жо Тодорова. Значи не
забравяйте, че освен регламентирането на определена дейност, тя трябва да се
осъществява по някакъв начин от определени хора.
Председател:
Секретар:

10.
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 138
27 май 2016 година
Общински съвет Средец приема следните изменения и допълнения на Наредба
№1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Средец, приета с
Решение № 423 от 23.05.2013г на Общински съвет – Средец, последно изм. и доп. с
Решение №252/19.02.2016г.
1. В чл. 32 се заличава текста и се създават ал.1: Пътните превозни средства с
животинска тяга, предназначени за движение по пътищата задължително се
регистрират в Общинска администрация – гр. Средец.
ал.2 Пътните превозни средства теглени от животинска тяга, подлежат на
регистрация в 14- дневен срок от придобиване на собствеността им.
ал.3 На всяко регистрирано ППС с животинска тяга се издава талон за
регистрация с номер, който се поставя върху страните на превозното средство.
ал.4 Талонът за регистрация е по образец утвърден от кмета на общината.
ал.5 Каната с регистрационен номер издадена за едно ППС с животинска тяга и
поставена на друго ППС с животинска тяга, води до санкциониране от
контролните органи, като това се отразява в съответен акт.
ал.6 Изгубено или повредено свидетелство за регистрация се подменя с дубликат
след подаване на писмено заявление и декларация по чл.141, ал.2 от Закона за
движение по пътищата. При промяна на собствеността се променя и
свидетелството за регистрация.
2. В чл.48 се правят следните изменения: в ал.1 се заличава текста и се
създава нов текст - „Забранява се отглеждането, придвижването или
транспортирането в населените места на Община Средец и използването на
общински пасища и места за водопой на животни, на които не е извършена
официална идентификация, и на животни, на които не са изпълнени мерките по
програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по
животните и зоонози“.
В ал.4 се заличава текста и се създава нов текст – „Забранява се пускането на
животни извън животновъдния обект без придружител (собственик или гледач),
освен когато животните се намират в оградени пасища“.
Създава се нова ал.6 Забранява се пасищното отглеждане на свине, с
изключение на Източнобалканската порода и нейните кръстоски.
Създава се нова ал.7 – Пасищното отглеждане на свине от
Източнобалканската порода и нейните кръстоски се разрешава само след издаване
на разрешение от кмета на общината, съгласувано с официален ветеринарен лекар и
представител на ОП „Общински гори“ гр. Средец, както и документ за платена
такса за пасищно отглеждане.
Председател:
Секретар:

11.
3. В раздел VІІІ чл.53 т. 6 се заличава текста и се създава нов текст:
Животни, пуснати в селскостопански земи, в населените места, по републиканската
и общинска пътна мрежа, в нарушение на тази Наредба и други законови разпоредби
се задържат в определените общински капани.
Създават се т.7 Когато животното не бъде потърсено в 7- дневен срок от
задържането или ако в 3-дневен от уведомяването, собственикът не заплати
цената за престой на животното за денонощие в общинския капан, общинска
администрация уведомява официалния ветеринарен лекар на Община Средец за
предприемане на мерки по чл. 139а и 139б от Закон за ветеринарномедицинската
дейност.
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на изменение на
Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Средец.
Докладва Маргарита Стойчева – гл. експерт „УЕПП”, дирекция „Икономическо
развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, на комисиите беше обсъден този въпрос, разбрахте за
какво става дума. Има ли изказвания, да.
Петър Джермов: Какво се има предвид ловни кучета.
Маргарита Стойчева: Има категории кучета, които са освободени от такса, това
са кастрирани кучета, чипирани кучета, такива на инвалиди и ловни кучета. След
представяне на съответен документ, паспорт и талон от ловното сдружение те не
плащат годишната такса, която е десет лева за община Средец. Сега с промяната на
Закона за ветеринарно медицинска дейност от 19.02. тази категория кучета ловни вече
не е освободена от годишна такса, а се заменя с кучета, които се използват за
селскостопанска дейност, но само в регистрирани животновъдни обекти.
Други въпроси не се отправиха 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” – 1
глас, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 139
27 май 2016 година
Общински съвет Средец приема следното изменение на Наредба за реда за
придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Средец
1. В Раздел ІІ в чл.6, ал.1, т.7 отпада текста „ловни кучета“ и се заменя с нов
текст „кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни,
които се отглеждат в регистриран животновъден обект“.

Председател:
Секретар:

12.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Средец приета с Решение
№106А/25.04.2012г. на Общински съвет – Средец, последно изм. и доп. с Решение
№70/29.02.2016г.
Докладва Маргарита Стойчева – гл. експерт „УЕПП”, дирекция „Икономическо
развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата.
Живко Гърков: И малко извън контекста на промените, защото те ще се гласуват.
Ситуация, задържано определено животно в капана, никой не идва да си го прибира,
регламентирано ли е някъде какво става с животното.
Маргарита Стойчева: Има и такова изменение в закона и аз съм го записала, в
този случай се уведомява официални ветеринарен лекар за предприемане на мерки. По
последните промени на закона за ветеринарномедицинската дейност, тяхно
задължение е вече да установят идентифицирано ли е животното или не, изпълнено ли
по програмата за профилактика и съответно ако не те имат нареждане да издават
разпореждане за екарисаж и каквито са там техните разпоредби.
Живко Гърков: Свежда се до вниманието на ветеринарните власти, ние не
вземаме решение.
Маргарита Стойчева: Не. Ние уведомяваме собственика, изчакваме го, ако той
не дойде до седем дни и уведомяваме ветеринарните власти.
От залата излязоха Гошо Атанасов и Живко Гърков.
Петър Джермов: А някаква отговорност докато са в капана, общината носи ли
към самото животно, ако умре случайно. Хванали сме коня, човека дава тридесет лева,
обаче коня умира на сутринта.
Маргарита Стойчева: Той като си плати ще си го вземе. Ако е умрял ние го
предаваме за екарисаж.
Динко Цъцаров: Г-н Джермов, отношението към животните ще бъде хуманно
както разбрахме, така че няма да умират животните.
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 140
27 май 2016 година
Общински съвет Средец приема следните изменения и допълнения на Наредба
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Средец:
І. В Раздел VІІ Такса за притежаване на кучета, в чл. 48, ал.2, т.5 отпада
текста „ловни кучета“ и се заменя с нов текст „кучета, които придружават или
охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран
животновъден обект“.
Председател:
Секретар:

13.
ІІ. В Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или
предоставяни от общината на физически и юридически лица“ в чл.67, в таблица за
видове услуги под №100 се добавя следната услуга:

100.

Извършване на услуга – „Престой на животни в
общински капани“
Престой на едри животни /говеда, коне, магарета/ 30,00 лв. за едно
денонощие
20,00 лв. за едно
Престой на дребни животни /кози, овце, свине/
денонощие
10,00 лв. за едно
Престой на птици
денонощие

Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 12
“против” – няма
“въздържали се” – 3
1. Валери Димитрова Ангелов
въздържал се
2. Гошо Иванов Атанасов
3. Динко Янев Цъцаров
за
4. Живко Минков Гърков
5. Ивелина Христова Димитрова
за
6. Мартин Тодоров Джермов
за
7. Мирослав Господинов Пенев въздържал се
8. Николай Иванов Танчев
за
9. Петър Марков Джермов
за
10. Петьо Георгиев Колеолов
за
11. Румен Хърсев Чанков
за
12. Светла Иванова Джермова
за
13. Стоянка Тодорова Иванова
за
14. Таня Ненова Тодорова
за
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
В залата влезе Гошо Атанасов.
Динко Цъцаров: Преминаваме към следващата ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред
– Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец относно: Предоставяне на служебна абонаментна карта на
служителите от ДСП – Средец.
Докладва вносителя.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председател:
Секретар:

14.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 141
27 май 2016 година
Общински съвет на община Средец дава съгласие за предоставяне на служебна
абонаментна карта за пътуване с обществен транспорт по маршрут СредецБургас-Средец на служителите от Дирекция „Социално подпомагане” – Бургас –
изнесено работно място Средец.
В залата влезе Живко Гърков.
Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДМА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на Общински план
за развитие на община Средец 2014-2020г.
Докладва Маргарита Стойчева – гл. експерт „УЕПП”, дирекция „Икономическо
развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 142
27 май 2016 година
Актуализира Общинския план за развитие на Община Средец за периода
2014-2020 година както следва:
В Програма за реализация на общинския план за развитие, Цел 3:
Интегрирано развитие на общинската територия и нейното адекватно
инфраструктурно осигуряване, Мярка 2: Цялостно подобряване на общинската
техническа и бизнес инфраструктура, Дейност: Разширяване и реконструкция на
водоснабдителната мрежа, Проекти:
Било: Разширяване и реконструкция на водоснабдителна мрежа в селата: Граничар,
Варовник, Зорница, Суходол, Вълчаново, Белеврен, Тракийци, Белила, Г. Ябълково,
Гранитец, Кирово, Пънчево, Синьо Камене, Момина църква
Става: Разширяване и реконструкция на водоснабдителна мрежа в селата:
Граничар, Варовник, Зорница, Суходол, Вълчаново, Белеврен, Тракийци, Белила,
Г.Ябълково, Гранитец, Кирово, Пънчево, Синьо Камене, Момина църква, Дебелт,
Дюлево, Драчево, Орлинци, Загорци, Факия, Светлина.

Председател:
Секретар:

15.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСЕМ от дневния ред – 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.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 143
27 май 2016 година
Общински съвет – Средец отказва да закупи и дава съгласие едноетажна
масивна жилищна сграда със застроена площ от 59кв.м. с право на строеж,
изградена в общински УПИ ІІІ-906 квартал 72 по ПУП на гр. Средец с площ от 649
кв.м. при граници: УПИ УПИ ІІ, УПИ ХІІІ, УПИ І, УПИ ІV и улица, да бъде продадена
от собственика М. Г. В. на трето лице на цена 2500лева.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 17
“против” – няма
“въздържали се” – няма
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. Петьо Георгиев Колеолов
11. Румен Хърсев Чанков
12. Светла Иванова Джермова
13. Стоянка Тодорова Иванова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

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

Динко Цъцаров: ДЕВЕТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот –
публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец.
Председател:
Секретар:

16.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 144
27 май 2016 година
1. Отдава под наем, чрез процедура на публичен търг с тайно наддаване на
част от терен – публична общинска собственост с площ от 20 кв.м., с лице към
ул.”Цвятко Радойнов”, представляващ част от имот, целия с площ от 2099 кв.м.,
находящ се в УПИ І, кв.40 а, зона трета по плана на гр. Средец, за поставяне на
метален павилион.
2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за ползваните 20 кв.м. площ
в размер на 30,00 лв. без вкл. ДДС. (определена съгласно Приложение № 1, т. VІІ от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост).
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост и сключи договор за наем за срок от пет години.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 17
“против” – няма
“въздържали се” – няма
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. Петьо Георгиев Колеолов
11. Румен Хърсев Чанков
12. Светла Иванова Джермова
13. Стоянка Тодорова Иванова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

17.
Динко Цъцаров: ДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка от инж. Иван Жабов –
Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1,
т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Петър Джермов.
Петър Джермов: Имам едно предложение, ако има пак такива имоти за
продаване, ще ви помоля да ни предоставите снимков материал, за да се види какво е
състоянието на жилището, колко е лошо.
Веселина Пашова: Да се предостави снимков материал на общинските
съветници. Такъв снимков материал се предоставя за оценка на имота на вещото лице,
ние имаме в момента.
Инж. Иван Жабов: Има становище на всеки един кмет или кметски наместник в
дадено населено място където имаме такива общински жилища, мисля че трябва да им
вярваме за тяхното становище, защото ние го искаме от тях. Ние можем да ви го
предоставим ама…
Живко Гърков: А защо не. Щом като го има готов, просто към докладната
записка да се прилага снимков материал нищо повече, за информация. В крайна
краищата продажбата извършваме ние, ние носим отговорност, значи би следвало да
се запознаем с всичките подробности, които смятаме за необходими. Оценителя не
продава, продаваме ние.
Динко Цъцаров: Щом се представят на оценителя, най-вероятно не е проблем да
се предостави снимков материал и едва ли променя нещо, въпрос на организация.
Други разисквания 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” – 1
глас, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 145
27 май 2016 година
1. Определя за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно
наддаване на апартамент № 3, етаж ІІ в жилищен блок № 3, със з.п. от 61,07 кв.м.,
ведно с 23,21 % ид. части от общите части на сградата, представляващи изба с
полезна площ 11,30 кв.м. и правото на строеж върху общинска земя, находящ се в
с.Момина Църква, общ. Средец, изграден в кв.87 по регулационния план на с. Момина
Църква, при граници на апартамента: изток – външен зид, запад-стълбище, севервъншен зид и юг-коридор и ап. № 4, отгоре-покрив, отдолу-ап. № 1.
2. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 3 010,00 лв. /без
вкл.ДДС/, съгласно чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост и сключи договор за продажба.
Председател:
Секретар:

18.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Валери Димитрова Ангелов
за
2. Гошо Иванов Атанасов
за
3. Динко Янев Цъцаров
за
4. Живко Минков Гърков
за
5. Ивелина Христова Димитрова
за
6. Мартин Тодоров Джермов
за
7. Мирослав Господинов Пенев
за
8. Николай Иванов Танчев
за
9. Петър Марков Джермов
въздържал се
10. Петьо Георгиев Колеолов
за
11. Румен Хърсев Чанков
за
12. Светла Иванова Джермова
за
13. Стоянка Тодорова Иванова
за
14. Таня Ненова Тодорова
за
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
за
Динко Цъцаров: ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – 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 ПИ №20273.501.739 в с. Дебелт.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 146
27 май 2016 година
1. Одобрява цената на 180/ 864 кв.м. идеални части общинска собственост в
ПИ 20273.501.739, кв.41, парцел 1, по ПУП на с. Дебелт, определена от независим
оценител на имоти в размер на 1500,00 лв. /без вкл. ДДС/.
2. Продава на Е. И. И. и Д. И. Ж. – н-ци на И. Х. М. 180/ 864 кв.м. идеални части
общинска собственост в ПИ 20273.501.739, кв.41, парцел 1, по ПУП на с. Дебелт, при
граници на имота: ПИ № 20273.501.1077, 20273.501.740, 20273.501.738
и
20273.501.1083, за сумата от 1500,00 лв. /без вкл. ДДС/.
Председател:
Секретар:

19.
3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба
на дела на Общината със съсобственика.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 17
“против” – няма
“въздържали се” – няма
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. Петьо Георгиев Колеолов
11. Румен Хърсев Чанков
12. Светла Иванова Джермова
13. Стоянка Тодорова Иванова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

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

Динко Цъцаров: Продължаваме с ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
1.Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и
сервитут на външен водопровод през поземлени имоти: № 000133 –
селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост, № 000134 –
селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост, № 000098 –
пасище-общинска собственост, № 019132 – селскостопански, горски, ведомствен
път-общинска собственост, № 019139 – селскостопански, горски, ведомствен
път-общинска собственост и № 019149 пасище-общинска собственост по КВС на
с.Загорци; 2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе
на външен водопровод за поземлен имот – стопански двор на „ГЕЦ-ГИАГРО”ЕООД по КВС на с. Загорци.
Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на
територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Имате думата за изказване.
Живко Гърков: И дефакто г-жо Стоянова ние даваме разрешение собствеността,
която е общинска да се извърши това, което ще върши „ГЕЦ-ГИ-АГРО”ЕООД.
Председател:
Секретар:

20.
Гена Стоянова: Да, и понеже минава предварителното съгласие за
публичната общинска собственост, другото понеже е инженерна инфраструктура, по
закон също трябва да мине през ОбС и аз съм ги направила комбинирано, за да не
внасяме докладна два пъти за едно и също нещо, затова са три точки.
Живко Гърков: Много добър отговор. Не знам по принцип дали имам право да
изказвам мнение, но в случая за мeн всеки един голям инвеститор на територията на
община Средец би трябвало да бъде подпомаган от общината и общинския съвет
максимално по бързия начин. Това исках да кажа, благодаря.
Други изказвания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 147
27 май 2016 година
1. Общинският съвет – Средец на основание чл.29, ал.1 от Закона за опазване
на земеделските земи и чл.30, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за
опазване на земеделските земи дава предварително съгласие за учредяване право на
преминаване, право на прокарване и сервитут на външен водопровод през поземлени
имоти: № 000133- селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост,
№000134-селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост,
№000098-пасище-общинска собственост, № 019132-селскостопански, горски,
ведомствен път-общинска собственост, № 019139-селскостопански, горски,
ведомствен път-общинска собственост и № 019149 пасище-общинска собственост
по КВС на с. Загорци за срок от 30 години.
2. Общинският съвет – Средец на основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 от Закона за
устройство на територията, допуска изработването на ПУП – парцеларен план за
трасе на водопровод за водоснабдяване на поземлен имот - стопански двор на „ГЕЦГИ-АГРО”ЕООД по КВС на с. Загорци.
3. Общинският съвет – Средец на основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията, одобрява заданието за изработване на ПУПпарцеларен план за трасе на водопровод за водоснабдяване на поземлен имот стопански двор на „ГЕЦ-ГИ-АГРО”ЕООД по КВС на с. Загорци.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 17
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Валери Димитрова Ангелов
2. Гошо Иванов Атанасов
3. Динко Янев Цъцаров
4. Живко Минков Гърков

за
за
за
за
Председател:
Секретар:

5. Ивелина Христова Димитрова
6. Мартин Тодоров Джермов
7. Мирослав Господинов Пенев
8. Николай Иванов Танчев
9. Петър Марков Джермов
10. Петьо Георгиев Колеолов
11. Румен Хърсев Чанков
12. Светла Иванова Джермова
13. Стоянка Тодорова Иванова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

21.

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

Динко Цъцаров: ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на
безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в
гр.Средец.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли изказвания.
Живко Гърков: Сключения договор стандартни клаузи ли включва или е
индивидуален за всяко такова нещо.
Веселина Пашова: Стандартен е, щом е за безвъзмездно вие трябва да дадете
решението.
Живко Гърков: Интересуваме просто какви са клаузите вътре, но това е
подробност, която ще бъде в последствие направена след като вземем решението ***.
Веселина Пашова: Договора е стандартен за всички, не е за всеки индивидуално.
Живко Гърков: Къде можем да го видим по принцип.
Веселина Пашова: В други преписки за безвъзмездно отдаване.
Живко Гърков: В сайта на общината, благодаря.
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 148
27 май 2016 година
1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на сдружение с нестопанска цел
„НАШЕТО МЯСТО” гр. Средец, с председател М. Д. Д. и с адрес на управление:
гр.Средец, върху имот ЧОС, а именно: едноетажен масивен салон (спортна зала) със
застроена площ от 90 кв.м., находяща се в УПИ XІІІ /тринадесет римско/ в квартал
11 /единадесет/ по плана на гр. Средец, при граници на помещението: от четири
страни – външен зид. За имота е съставен Акт за ЧОС № 2022 / 17.03.2011 г.
Председател:
Секретар:

22.
2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за учредено
вещно право на безвъзмездно ползване за срок от пет години.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 17
“против” – няма
“въздържали се” – няма
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. Петьо Георгиев Колеолов
11. Румен Хърсев Чанков
12. Светла Иванова Джермова
13. Стоянка Тодорова Иванова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

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

Динко Цъцаров: Преминаваме към следваща ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Промяна на начина на трайно ползване на имот №030007 находящ се в
землището на с. Дебелт.
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска
администрация.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 149
27 май 2016 година
Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъде променен начина на
трайно ползване на имот №030007 находящ се в землището на с. Дебелт от пасище
мера на изоставена нива.
Председател:
Секретар:

23.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 17
“против” – няма
“въздържали се” – няма
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. Петьо Георгиев Колеолов
11. Румен Хърсев Чанков
12. Светла Иванова Джермова
13. Стоянка Тодорова Иванова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

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

Динко Цъцаров: Преминаваме към ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Промяна на начина на трайно ползване на имот №000108 находящ се в
землището на с. Орлинци.
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска
администрация.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 150
27 май 2016 година
Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъде променен начина на
трайно ползване на имот №000108 находящ се в землището на с. Орлинци от пасище
мера на друга селско стопанска територия.
Председател:
Секретар:

Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 17
“против” – няма
“въздържали се” – няма
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. Петьо Георгиев Колеолов
11. Румен Хърсев Чанков
12. Светла Иванова Джермова
13. Стоянка Тодорова Иванова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

24.

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

От залата излезе Стоянка Иванова.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под
наем на общински имоти, находящи се в землището на с. Загорци.
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска
администрация.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 151
27 май 2016 година
1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъдат отдадени под
наем, чрез публичен търг с явно наддаване следните имоти, ЧОС, с нтп – залесена
територия, отредени за обработваема площ, находящи се в землището на с. Загорци:
- имот №199001 с ползваема площ 13,100 дка, целия с площ 61,755 дка,
м.”Мослу тепе”;
- имот №199002 с ползваема площ 43,200 дка, целия с площ 83,532 дка,
м.”Мослу тепе”;
Председател:
Секретар:

25.
- имот №199003 с ползваема площ 29,800 дка, целия с площ 33,755 дка,
м.”Мослу тепе”.
2. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата на търг с явно
наддаване за отдаване под наем на описаните в т.1 имоти, при начална тръжна
цена 15,00 лева/дка, за срок до 10 стопански години, съгласно разпоредбите на Глава
V от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост и сключи договори за наем, считано от стопанската
2016/2017 г.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – няма
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. Петьо Георгиев Колеолов
11. Румен Хърсев Чанков
12. Светла Иванова Джермова
13. Стоянка Тодорова Иванова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

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

От залата излезе Таня Тодорова.
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на имот №000539 находящ се в землището на гр. Средец.
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска
администрация.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6
гласа, Общински съвет прие
Председател:
Секретар:

26.

Р Е Ш Е Н И Е № 152
27 май 2016 година

1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот
№000539 в размер на 953,00 лева.
2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с
тайно наддаване на ЧОС, на имот №000539 с площ 3,016 дка, с начин на трайно
ползване – друга селско стопанска територия, ІХ категория, находящ се в
м.”Малката река”, в землището на гр. Средец, с граници и съседи: имот №000540,
000531 при начална тръжна цена 1050,00 лева.
3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с тайно
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора
за продажба.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували: “за” – 9
“против” – няма
“въздържали се” – 6
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. Петьо Георгиев Колеолов
11. Румен Хърсев Чанков
12. Светла Иванова Джермова
13. Стоянка Тодорова Иванова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

въздържал се
за
за
въздържал се
за
за
за
за
въздържал се
за
въздържал се
въздържал се
за
за
въздържал се

В залата влезе Таня Тодорова.
Динко Цъцаров: ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под
аренда на общински поземлен имот №000193 и №008301 находящи се в землището
на с. Богданово.
Председател:
Секретар:

27.
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска
администрация.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 153
27 май 2016 година
1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъдат отдадени под
аренда, следните имоти, ЧОС, находящи се в землището на с. Богданово:
- имот №000193 с площ 5,952 дка нтп – нива, VІІІ категория, в м. ”Край село”;
- имот №008301 с площ 6,754 дка нтп – нива, VІІІ категория, в м. ”Край село”;
за срок от 20 стопански години, чрез публично оповестен търг с явно наддаване при
гратисен четири годишен период, от 5 та до 7-та година начална тръжна цена от
33,00 лева/дка, а за останалия период на плододаване – 50,00 лева/дка.
2. Одобрява приложения образец на договор за аренда.
3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с явно
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора
за аренда.
ДОГОВОР
ЗА АРЕНДА
№..........
Днес, .......................год. в гр.Средец, обл. Бургас, на основание чл.26, ал.2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Решение
№.........../........... год.на Общински съвет гр.Средец и Заповед №......./............ г. на Кмета на Община
Средец се сключи настоящия договор за аренда на общински имот, ЧОС, между:
1.ОБЩИНА СРЕДЕЦ, гр.Средец, община Средец, област Бургас, пл.”България” №8,
Булстат 000056878, представлявана от инж.Иван Петков Жабов - кмет на Община Средец и Анета
Тодорова Колеолова - гл.счетоводител, наричана по-долу за краткост АРЕНДОДАТЕЛ, от една
страна и
2......................................със седалище и адрес на управление ........................., в качеството на
АРЕНДАТОР, от друга страна.
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.АРЕНДОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на АРЕНДАТОРА за временно
възмездно ползване общински имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на
с.......................... ЕКАТТЕ....................., община Средец имот №...................... с нтп- ................................
с площ .....................дка в м.”.....................”.

Председател:
Секретар:

28.

АРЕНДАТОРЪТ се задължава да заплати уговореното арендно плащане по реда и
условията, указани в настоящия договор.
Посочения недвижими имот, съставляващ обект на арендата, ще се ползва за създаване на
трайни насаждения.
Чл.2./1/Настоящият договор се сключва за срок от 20 /двадесет/ стопански години, който тече
от датата на подписването му.
/2/Стопанска година, по смисъла на този договор е периодът от първи октомври на текущата
година до първи октомври на следващата година.
II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.3.АРЕНДОДАТЕЛЯТ е длъжен:
1.да осигури спокойно и безпрепятствено ползване на земята- обект на арендата. В случай на
депозирано искане в Община Средец за покупка на недвижим имот- обект на настоящият договор,
АРЕНДОДАТЕЛЯТ се задължава в писмена форма, в срок 7 дни от депозиране на искането, да
уведоми АРЕНДАТОРА за провеждане на процедура по покупко-продажба на съответния недвижим
имот и евентуално прекратяване на договора относно продадения имот, след изтичане на
съответната стопанска година.
2.да предаде на АРЕНДАТОРА земеделската земя - предмет на договора в състояние, което
съответства на уговореното ползване.
3.да заплаща дължимите данъци и такси, свързани с правото на собственост върху обекта на
арендата .
Чл.4./1/ АРЕНДОДАТЕЛЯТ предава обекта на аренда по опис, съставляващ неразделна част
от настоящия договор, съставен и подписан от страните по него към момента на неговото
сключване.
/2/Описът удостоверява състоянието на земята- предмет на договора.
/3/. АРЕНДОДАТЕЛЯТ поема всички разноски, свързани с изготвянето на описа по ал.1 и
подготовката на обекта за предаване.
Чл.5. АРЕНДАТОРЪТ се задължава:
1. да извършва арендното плащане, както следва:
- за първите четири стопански години периода е гратисен;
- от петата до седмата стопанска година, годишен наем в размер на ................... лева ;
- от осмата до двадесетата стопанска година, годишен наем в размер на ........................ лева ;
- за всяка стопанска година, за която арендаторът дължи плащане, заплаща годишната
арендна вноска, индексирана с коефициента за инфлация, определен от НСИ, в срок от първо до
десето число на месец октомври на всяка текуща стопанска година. Заплащането се извършва в брой
на касата на община Средец или по банков път.
2. АРЕНДАТОРЪТ се задължава в срок до 1 година в имота – предмет на договора да създаде
трайни насаждения от лешници.
3.АРЕНДАТОРЪТ се задължава да ползва предоставената му земеделска земя с грижата на
добър стопанин, съгласно уговореното ползуване.
4.да уведоми незабавно АРЕНДОДАТЕЛЯ в писмен вид за появили се недостатъци, за
необходимостта от вземане на мерки за предпазване на обекта на аренда от повреждане или
унищожаване, както и за предявени по отношение на него права от трети лица.
5.да заплаща данъците и таксите, свързани с ползването на обекта на арендата.
Чл.6.АРЕНДАТОРЪТ няма право да променя предназначението на предоставената му за
временно ползване земеделска земя.
Чл.7.При ползване на обекта на аренда АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да спазва установените
санитарно-хигиенни, противопожарни и екологични правила и норми и да не уврежда по никакъв
начин обекта на арендата.
Чл.8.АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да допуска АРЕНДОДАТЕЛЯ до обекта на аренда за
извършване на действията, необходими за неговото поддържане и запазване.
Чл.9.Всички получени в резултат на използването на обекта на арендата добиви и земеделска
продукция са собственост на АРЕНДАТОРА.

Председател:
Секретар:

29.

ІІІ.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.10.При неизпълнение на задължението за заплащане на дължимото арендно
възнаграждение, при условията и сроковете по чл.5, т.1 от този договор АРЕНДАТОРЪТ дължи
обезщетение в размер на 0,3 % от дължимата сума за всеки просрочен ден.
Чл.11.Страните по договора запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия
исков ред, предвиден в действащото българско законодателство.
ІV.ВРЪЩАНЕ НА ОБЕКТА НА ДОГОВОРА
Чл.12.След прекратяване на настоящия договор АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да върне на
АРЕНДОДАТЕЛЯ обекта на арендата в срок от седем дни от прекратяването на договора.
Чл.13./1/Предаването се извършва с опис, съставен и подписан от АРЕНДОДАТЕЛЯ и
АРЕНДАТОРА.
/2/Описът удостоверява състоянието на земите към момента на предаването.
/3/Всички разноски, свързани с изготвянето на описа по ал.1 и подготовката на обекта за
предаване са за сметка на АРЕНДАТОРА.
/4/Страните по договора не могат да оспорват съдържанието на описа след неговото
подписване.
V.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.14.Настоящият договор се прекратява:
1.с изтичане на уговорения срок;
2.по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3.със смъртта или с поставяне под запрещение на АРЕНДАТОРА или с прекратяване на
юридическото лице –АРЕНДАТОР.
4.при принудително отчуждаване на арендуваната земя за държавни или общински нужди.
Чл.15.АРЕНДОДАТЕЛЯТ може едностранно да прекрати този договор:
1.в случай, че АРЕНДАТОРЪТ ползва предоставения му за временно ползване обект на
договора по начин, различен от уговореното ползване.
2.в случай, че АРЕНДАТОРЪТ не изпълни задълженията си по чл.5, ал.2 от настоящия
договор, или уврежда или създава опасност от увреждане на предоставената му земя.
Чл.16.АРЕНДОДАТЕЛЯТ може да развали настоящия договор поради забава в плащането на
годишната арендна вноска с продължителност повече от 3 /три/ месеца.
VІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.17.В случай, че след подписването на настоящия договор настъпи трайна и съществена
промяна в обстоятелствата, от която страните са се ръководили към момента на неговото сключване
и това доведе до очевидно несъответствие между поетите от тях задължения, засегнатата от
промяната страна може да иска предоговаряне на условията по договора.
Чл.18.АРЕНДАТОРЪТ е длъжен в срок от 10 дни от датата на подписване на договора да
извърши необходимите действия за вписването му в имотния регистър при Службата по
вписванията и в регистъра на ОС ”Земеделие” гр.Средец.
Чл.19.Всяко изменение и допълнение на този договор се извършва под формата на
допълнителни писмени споразумения /анекси/ с нотариална заверка на подписите на страните.
Чл.20.За неуредените в настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на Закона за
арендата в земеделието и действащото законодателство в Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в 5 еднообразни екземпляра.
АРЕНДОДАТЕЛ:
ОБЩИНА СРЕДЕЦ:

АРЕНДАТОР:

КМЕТ:................................

УПРАВИТЕЛ:.........................................

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:..................................

Председател:
Секретар:

30.

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

Динко Цъцаров: ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна
записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната комисия по
“Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно:
Отпускане на еднократни финансови помощи. Докладва вносителя.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в докладната
записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински
съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 154
27 май 2016 година
Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на:
 Ц. М. П. , 40г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
 В. Й. С., 31г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
 И. Б. К., 58г., живущ в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева;
 Т. Д. Д., 48г., живущ в гр. Средец – сумата от 150лева.
Динко Цъцаров: Последна ДВАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – Питания. В
Общинския съвет постъпи питане от общинската съветничка – Таня Ненова Тодорова,
относно: Рехабилитация и ремонт на улиците в град Средец, във връзка с гражданска
подписка от живущите на ул. „Йорданка Николова” и други жители на град Средец.
Таня Тодорова прочете питането.
Приложен е текста на питането.
Председател:
Секретар:

31.

Председател:
Секретар:

32.

Председател:
Секретар:

33.
Динко Цъцаров: Г-н кмета ще ви отговори на въпросите.
Инж. Иван Жабов: Осемдесет процента от всички улици, през които е минал
водния цикъл са проектирани и ще кандидатстваме за възстановяването им по
Програмата за развитие на селски райони. Улица „Йорданка Николова” е включена в
този списък, плюс „Васил Коларов”, „Христо Ботев”, „Цвятко Радойнов”, „Бачо
Киро”, „Мересев” всичко това което е минало е включено. Очакваме да отвори
мярката за кандидатстване и евентуално да получим финансиране.
Динко Цъцаров: Г-н Гърков.
Живко Гърков: Програмата за развитие на селски райони включвали градове
като град Средец, да ми отговори компетентен специалист по въпроса.
Инж. Иван Жабов: Програмата за развитие на селски райони включва община
Средец в селската програма, така че ние имаме право да кандидатстваме по всички
мярки, които тя предлага.
Живко Гърков: Ако се окаже, че за град Средец програмата за тези селски
райони не важи, понеже има вече такива случаи на територията на Република
България, какво правим.
Инж. Иван Жабов: Пак повтарям, община Средец е включена като селска
община в програмата за развитие на селски райони и може да кандидатства по всички
мярки, които тя предлага. Единствените градове в област Бургас – Малко Търново,
Поморие, Карнобат не могат да кандидатстват, ако някъде сте видели някаква
преписка те имат право да кандидатстват по програмата на МРР – Региони в растеж.
Живко Гърков: Не ме разбрахте може би. Става въпрос, че общината ще
кандидатства, но град Средец като град в тази община може ли от тази програма да се
ползва за тези средства.
Инж. Иван Жабов: Естествено, че може община Средец, не само прилежащите
села без общинския център, а е и плюс града. Имаме приоритет, защото имаме всички
подземни комуникации изградени, с приоритет ще сме при кандидатстването.
Живко Гърков: Тогава другото, което интересува живущите на „Йорданка
Николова” и останалите улици, които наистина трябва да се оправят така или иначе –
евентуални срокове.
Инж. Иван Жабов: Трябва да отвори мярката първо, да кандидатстваме и
оттам-нататък.
Живко Гърков: Добре, но разберете, че всяко мое питане което аз отправям
специално накрая свършвам със срокове, по простата причина, че хората ги
интересуват срокове.
Инж. Иван Жабов: Какви срокове г-н Гърков, когато наредбата не е излязла и
не е приета, той прозореца не е отворен за кандидатстване.
Живко Гърков: Кога ще бъде отворен.
Инж. Иван Жабов: Евентуално казват месец юли.
Живко Гърков: Ето това искам да чуя. И сега другото питане, моето вече, не
знам към кой да го отправя, питам вече за трети път – докъде е стигнала програмата по
процедурата за съниране на жилищните блокове, които са сключили договори с
община Средец по този въпрос.
Инж. Иван Жабов: Г-жа Камбурова отговори предния път.
Председател:
Секретар:

34.
Живко Гърков: Отговорихте предния път, оттогава нищо не се е променило,
поне по сведенията на хората, които ме спряха сутринта аз затова питат, иначе щях да
го внеса писмено. Казвате, че са минали оценяващата фирма нали така беше,
техническата документация и оттам нататък хората ги интересува пряко във времето
кога ще тръгнат да им санират блоковете. Не го приемайте като заяждане, моля ви се
разберете го, хората се интересуват от това кога ще стане. И тъй като имат право да
питат като хора, които са ни избрали, аз питам от тяхно име, иначе ще настане време
когато ще дойдат самите те тука и ще започнат да питат те. Това ли искаме. Искаме да
чуем срокове. Прави ми впечатление, че продължава същото нещо, ние питаме за
срокове, не получаваме конкретни отговори. Моля ви дайте ни конкретни отговори,
не, на двадесет и пети юни да кажем, това е абсурдно, но ни дайте нещо
ориентировъчно с които хората да получат някакво успокоение, някаква вяра, че нещо
ще стане. Защото хората вече са изгубили вяра по санирането, разберете го и когато
никой не им обясни какви са причините, защото сигурно има обективни причини, това
започва да ги дразни и започват да губят вяра във всички, в нас и във вас. Не е
нормално да допускаме подобно нещо, така че пак повтарям, не се заяждам, просто
питам от името на хората, които пряко ги касае това нещо. Дайте някакви срокове,
ориентировъчни, но да знаят че се работи по това нещо и че не е спряла процедурата,
защото на мен ми казват процедурата спря и ние увиснахме. Съгласете се, че аз не
мога да им отговоря, но мога да правя запитване, ако смятате, че нямам право, станете
и ми го кажете директно. Както ставаше дума и за питането на г-н Джермов, да
продължа, малко да разширя нещата, той каза като нормален общински съветник,
искаме да видим снимки, защото ние продаваме, ние носим отговорността. Отговора е,
за какво ви са тия снимки буквално, е, ей заради това да знаем. Нима нямаме право да
знаем, това ли искате да кажете, ако е така благодаря. Не знам, ако вземем да не
питаме, тогава да не правим сесии. Нали това ни е основното задължение да питаме, а
вие да ни отговорите в рамките на вашите възможности разбира се. Но разбере няма
да спрем да питаме, не може.
Инж. Иван Жабов: Питайте г-н Гърков.
Живко Гърков: Ама не получаваме отговори г-н кмете, това е проблема.
Инж. Иван Жабов: Как не получихте, аз доколкото имам спомен г-жа
Камбурова каза, че накрая на този месец ще се пусне процедурата, всеки момент
очакваме техническите паспорти от фирмата, която направи обследването, за да
пуснем процедурите.
Живко Гърков: Е ми ето, и смятате, че не сте длъжни да повторите нещо…
Инж. Иван Жабов: Не давате на никой думата, вие започвате да говорите и
става един монолог в който участвате само вие. Дайте думата, вие започвате с
монолога и оттук нататък смях в залата, спокойно ще ви отговоря, дайте право…
Живко Гърков: Само че смеха да не стане така, че да бъде сред хората.
Инж. Иван Жабов: Той смеха е достатъчно голям, така че къде ще е няма
никакво значение дали вътре или тука …
Живко Гърков: Вижте, не впрягам никаква конкретика, въпреки, че пряко ме
касае и мен, всъщност не мен, а майка ми, аз ви обяснявам защо го правя.
Инж. Иван Жабов: Техническите паспорти очакваме, за да пуснем процедурите.
Живко Гърков: До края на месец май.
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Инж. Иван Жабов: Мисля, че до края на тази седмица. Дойдат ли
паспортите, лично ще ви уведомим, защото това е по-важно.
Живко Гърков: А срока за пускане на процедурата за изпълнител за това.
Инж. Иван Жабов: Веднага след като получим документацията.
Живко Гърков: Не, става въпрос колко време ще отнеме.
Инж. Иван Жабов: Мисля, че ще е дълга процедурата, четиридесет дни ще е
максимум.
Живко Гърков: Поне, е нормално е вече това, като има процедура, не, не търсим
„под вола теле”. Благодаря ви.
Динко Цъцаров: Г-н Гърков, и аз да ви кажа нещо, не сте бил ограничаван във
вашите питания по никакъв начин досега. Ако бяхте входирали писмено питане, найвероятно и по точно можеха да ви отговорят в момента. Но по отношение на правата
на общинските съветници да питат и да упражняват контрол, смятам че не сте били
ограничавани.
Живко Гърков: За питането – не, говоря за отговорите г-н Цъцаров.
Динко Цъцаров: Аз говоря за питанията, защото аз съм от тази страна,
отговорите са от администрацията.
Живко Гърков: Аз говоря за получаване на отговор, не за правото да питам.
Други питания не постъпиха.
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров
закри Осмото заседание на Общински съвет на община Средец.
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