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Г-н Чингаров – тази информация е разгледана на заседание на ПК, поискано е да се представи 
информация за изпълнение на решенията на ОбС от предходни периоди. Такава е представена. Отправи 
въпроси свързани с Решения Д 563, Д 564 и Д 600 – свързани с подготвителни дейности за изграждане на 
спортни площадки с различен характер – на Червеното игрище, на Кадиев врис и спортната площадка в с. 
Старцево. Става ясно, че се подготвя кандидатстване  само за една от тези площадки – Кадиев врис – в 
суперлуксозен вариант от 150 хил.лв.  Каква е причината другите да не се придвижват?  
Вторият ми въпрос е какво става с проектите по, подадени по Програмата за европейско териториално 
сътрудничество.. 
Третият въпрос е по изпълнението на Решение Д 569 във връзка с актуализацията на план сметката, за  
авариралите машини ( 28 хил лв за ремонт на ИСУЗУ и  10 хил. лв за ремонт на МАН). Втората част на това 
решение е предприемане на стъпки за възстановяване на разхода причините за авариите. Какво е 
направено? 
Г-н Янчев – по изпълнението на Решение Д 569 в справката, графа “Забележка” е записано какво е 
направено. За ТГС има подадени проекти в Солун, към момента няма отговор. Има проблеми в 
управлението на тази програма от гръцка страна. По изпълнението на Решения Д 563, - има вече съставен 
акт за общинска собственост. Решение Д 564 има подготвени документи, финализира се проектирането, 
ще се кандидатства пред Министерството за физичекото възпитание и спрота за изграждане на тази 
мултифункционална площадка. Решение Д 600 – в МОМН тече едно съгласуване, чака се отговор. Всичко 
зависи от това дали ще има средства, за да се кандидатства за тези площадки. За момента има 
неофициална информация, че няма средства, ще се търсят други форми за финансиране.  
Г-н Чингаров – средствата ще се използват само за една площадка, което противоречи с останалите 
решения. 
Г-н Янчев – не противоречи, трябва да се направят изцяло площадките, да са довършени. Проекта 
доказва колко струва една спортна площадка.  
Г-н Чингаров – становищата са за  трите площадки.  
Г-н Мемов – предложи да се заделят средства и за спортна площадка в с. Старцево, да не е лукс. Да не 
се влагат толкова много средства само за една площадка. Все още не е решен проблема за спортуване на 
младите хора в с. Старцево.  
Г-н Сидеров – подкрепи предложението на г-н Мемов, да не се влагат толкова много средства само за 
една площадка. 
Г-н Янчев – трябва да се обмислят предложенията когато се правят. Това, което предлагат г-н Мемов и г-
н Сидеров е малко несериозно. Трява да има проекти. Г-н Сидеров работи в тази сфера и знае, че 30-50 
х.лв. са необходими само за строителство. Няма нищо против, когато е готов проекта да се обсъди и 
общинските съветници да видят какво се получава в крайна сметка и където може да се реже, да режат за 
сметка на нещо друго от проекта. 
Г-жа Угорлиева – във връзка с препоръките на г-н Сидеров, каза че след огледа на експертите от 
Министерството на младежта и спорта, са дадени препоръки и изисквания, на които общината трябва да 
отговаря.  
Г-н Сидеров – не знае защо кмета зачита предложенията на съветниците за несериозни, те са обсъждани 
на комисии, направена е аргументация, подкрепени са от жителите на Старцево и Долен. Още повече, че 
за червеното игрище ще са необходими значително по-малко средства. Да се зачитат становищата на 
комисиите и предложенията на съветниците,    спортната  площадка в с. Старцево, също да се включи в 
проекта, каквато е била волята на ОбС.   
 

 
 


