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Председател: 

 Секретар: 

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. № 96-00-01 
 02 януари 2020 год. 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 3 

На 20 декември 2019 година /петък/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 т.1 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация се проведе Третото 
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 шестнадесет общински съветника: 
1. Валери Димитрова Ангелов
2. Владислава Станилова Цанева
3. Георги Димитров Вълчев
4. Даниел Николов Чолаков
5. Динко Янев Цъцаров
6. Иван Димитров Кичев
7. Ивелина Стоянова Стоянова
8. Йона Николова Чобанова
9. Красимира Янкова Георгиева
10. Лало Антонов Гюров
11. Мартин Тодоров Джермов
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   12. Петьо Георгиев Колеолов 
   13. Стоянка Стоянова Кисьова 
   14. Тодор Стаматов Стаматов 
   15. Яна Иванова Биюкова 
   16. Янко Калудов Германов 
 

 Отсъства по уважителни причини Димитър Киряков Янков. 
 Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, г-н кмете, дами и 
господа от общинската администрация, уважаеми гости, при кворум от шестнадесет 
общински съветници, откривам Третото редовно заседание на Общински съвет – 
Средец. Уважаеми колеги, във връзка с днешния светъл празник – Игнажден, при нас 
има представители на пенсионерския клуб в град Средец, които искат да отправят 
поздрав към всички нас, заповядайте. 
 Гинка Божилова: Уважаеми г-н Жабов, г-н Цъцаров, г-жи и г-да общински 
съветници, днес е хубав ден, а ние сме Ви дошли като пролазници на добра воля, с 
добро при Вас. В навечерието сме на Коледните и Новогодишни празници, което ни 
дава тази възможност да ви пожелаем Весела коледа и Щастлива Нова година! 
Едновременно с това като представител на гражданското общество и член на 
инициативния комитет, използваме провеждането на сесията, за да внесем едно наше 
предложение и подписка подписана дотук от над две хиляди граждани и която 
продължава да набира привърженици сред гражданите на общината. С нея се 
обръщаме към Министъра на отбраната изявявайки желание, имоти върху които е бил 
разположен военния гарнизон в Средец по пътя към с. Проход и военното стрелбище 
с. Пънчево да бъдат предоставени безвъзмездно на общината. Това ще сложи край на 
терените превърнати в сметища и разрушените до основи сгради. Това са места в 
които българския войник е изпълнявал своя войнски дълг, полагал е клетва под 
българския флаг за защита на отечеството. На тези терени, инвеститори биха могли да 
помогнат за разкриване на работни места чрез изграждане на логистичен парк. 
Съвременното гражданско общество загърбва политическите пристрастия, което 
надяваме се ще направите и Вие, приемайки решение за просперитета на града, 
неговото бъдеще, бъдещето на децата и нашите внуци. Бихме искали да бъдем ваши 
помощници при регистрирането не само на положителни, но и на отрицателни страни 
в работата на общината, да ви споделяме онова, което прави впечатление, по един 
толерантен начин, без обиди и обидни квалификации дори и когато не успяваме. 
Надяваме се, че в името на гражданите от Средец ще успеете да възстановите добрия 
тон в работата на общинските съветници и общината като цяло. Настъпва 2020, нека  
бъде година на мир, любов, здраве и просперитет, година в която усилията на всички 
ни да водят към бъдещето развитие на общината. Пожелаваме на всички Ви здраве, 
ползотворна работа и успехи с песните на Мъжката фолклорна група при клуба на 
пенсионерите в град Средец. Благодаря Ви! 
 Ръкопляскания в залата. 
 Представи се програма от коледарите с песни и наричания. 
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 Гинка Божилова: По стара традиция – една пита изработена от Вашите майки и 
баби, след като приключите работа да я видите колко е сладка и колко обич и грижа 
заслужавате. Благодаря. 
 Поздравите бяха аплодиран от всички присъстващи. 

Динко Цъцаров: И аз благодаря на представителите на пенсионерските клубове в 
града. Уважаеми колеги, време е да започнем с днешната ни работа. Предстои първо  
да изберем секретар на заседанието. Има ли предложения. … Ако нямате, 
предложението ми е за г-жа Яна Биюкова да стане секретар на днешната сесия, който 
е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Яна Биюкова зае своето място. 

Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, дневния ред е пред Вас, същият който беше 
разгледан на заседанието на постоянните комисии. Има ли предложения за изменение 
или допълнение на така предложения проект за дневен ред на днешната сесия. …Ако 
нямате, който е съгласен проекта за дневен ред да стане дневен ред на сесията, моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Третото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне на член от състава на Общинския съвет в комисията 
установяваща обстоятелствата по чл.22 от Наредба за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища в община Средец; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на 
труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, 
ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, 
представлявано от Зорница Русинова – заместник –министър и ръководител 
на УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане по заявление № 
BG05M9OP001-2.045-0001-C01, с наименование „Социално икономическа 
интеграция на маргинализирани общности в община Средец“; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на 
труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, 
ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, 
представлявано от Зорница Русинова – заместник –министър и ръководител 
на УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане по заявление № 
BG05M9OP001-2.073-0001-C01, с наименование "За по-добър живот в 
община Средец"; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ пред Национален 



4. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Доверителен Екофонд /НДЕФ/, по схемата за насърчаване използването на 
електрически превозни средства, в рамките на Инвестиционна програма за 
климата; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на структура и численост на общинска администрация Средец; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-държавна 
собственост с отпаднало предназначение за Министерство на отбраната в 
гр. Средец; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изменение  в  Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Средец; 

8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по 
управление на отпадъците, и изменя размера на такса битови отпадъци за 
2020 година; 

9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализирани поименни списъци на педагогическия персонал в училищата и 
детските градини, на персонала в центъра за личностно развитие, центъра 
за обществена подкрепа към Община Средец и Филиала за спешна 
медицинска помощ гр. Средец с право на изплащане на пътни разходи от 
местоживеене до месторабота, считано от 15.09.2019 г.; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2019г. и 
актуализация на плана за временна финансова помощ за Сдружение с 
нестопанска цел „Диалог“; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с 
цел продажба по ценоразпис; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, 
собственост на община Средец през 2020 година; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  
   1. Предварително съгласие за право на преминаване през поземлен имот с 
идентификатор 59015.30.22 - селскостопански път- публична общинска 
собственост, до поземлен имот с идентификатор 59015.30.19, по КККР 
/кадастралната карта и кадастралните регистри/ на с. Пънчево, 
местност„Фондовите ниви” – за изграждане на: „База за обучение на 
селскостопански специалисти, стаи за почивка, сондаж, локална ЛПСОВ 
/локална помпена станция за отпадни води/, трафопост и паркинг”. 

                     2. Разрешение за изработване на ПУП - ПП за поз.имот с 
идентификатор 59015.30.19, местност„Фондовите ниви”  по кадастрална 
карта и кадастрален регистър /КККР/  на с. Пънчево за осигуряване на 
пътна връзка с път ІІ – 79 Бургас-Елхово. 
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14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Избор на представители от състава на Общинския съвет в Постоянната 
комисия по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и 
биогорива към община Средец; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници и биогорива на община Средец за периода 2019-2029г.; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени 
кучета на територията на община Средец и план за действие за периода 
2020-2023г.; 

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за 
стопанската 2019/2020 година; 

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на поземлен имот 53984.133.2, находящ се в землището на с. 
Орлинци, от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост; 

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в 
землището на гр. Средец;  

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в 
землището на гр. Средец; 

21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. 
Дебелт; 

22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на строеж върху строителни петна за изграждане на 
магазин в УПИ ІІІ, кв.89 по плана гр.Средец; 

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от имот - частна 
общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;  

24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в 
землището на гр. Средец; 

25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в 
землището на гр. Средец; 

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметове 
на кметства в община Средец; 



6. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

27.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет 
Средец, относно:  Определяне на делегат в Общото събрание на Регионална 
асоциация на общините „Тракия”; 

28.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на Директор на 
Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“ гр. 
Средец и избор на членове представители на Общински съвет в комисията 
за провеждане на конкурса; 

29.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот частна общинска собственост /ЧОС/ в гр. Средец на 
собственика на законно построена върху него сграда; 

30.  Докладна записка от Валери Ангелов – Председател на постоянната 
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, 
относно: Отпускане на еднократни финансови помощи; 

31.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 3 на Общински 
съвет – Средец./ 
 
 

Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, според чл.16 от нашия Правилник „Всяка 
политическа представителна група представя на председателя на общинския съвет 
решение за образуването си и списък на ръководството и членовете, подписани от 
всички общински съветници от състава на групата, но не по – малко от трима. 
Председателят на общинския съвет обявява образуваните политически 
представителни групи.“ На 10.11.2019г. съветниците от ПП ГЕРБ образуваха такава 
група в състав: Динко Цъцаров, Владислава Цанева, Красимира Георгиева, Мартин 
Джермов, Стоянка Кисьова, Тодор Стаматов и Яна Биюкова със председател г-н 
Тодор Стаматов, който ще е и говорител на групата. Това е съобщението и 
преминаваме към ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на член от състава 

на Общинския съвет в комисията установяваща обстоятелствата по чл.22 от 

Наредба 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: Благодаря г-жо Пашова. Колеги, коментирахме на комисията и 

стигнахме до консенсус това да е председателя на постоянната комисия по 
„Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология” към 
общински съвет  – г-н Тодор Стаматов. Има ли други предложения …Ако нямате, 
който е съгласен г-н Стаматов да стане член тази комисия, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 
съвет прие 



7. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет избира за член в комисията по чл. 22 от Наредба за условията 

и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища в община Средец общинския съветник г-н Тодор Стаматов за 
представител от постоянната комисия по „Устройство на територията, жилищна 
политика, строителство и екология”. 

 
 
Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ВТОРА от днешния дневен ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на 

труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, ул. 

„Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, 

представлявано от Зорница Русинова – заместник –министър и ръководител на 

УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане по заявление № BG05M9OP001-

2.045-0001-C01, с наименование „Социално икономическа интеграция на 

маргинализирани общности в община Средец“. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор 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  № 11 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.  Упълномощава  кмета на общината инж. Иван Жабов  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на 
Министерство на труда и социалната политика, чрез  ГД „ЕФМПП“ с адрес: 1051 
гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ 
орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник –министър и ръководител 



8. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

на УО на ОП РЧР в размер на 46 793,57 лева (четиридесет и шест хиляди 
седемстотин деветдесет и три лева и петдесет и седем стотинки) за обезпечаване 
на стойността на авансово плащане по заявление за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG05M9OP001-2.045-0001-C01, с наименование „Социално 
икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Средец“.  
           2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи 
за искане на авансово плащане по заявление № BG05M9OP001-2.015-0001-С01 и да ги 
представи пред Управляващия орган. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на 

запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на труда и 

социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” 

№ 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от 

Зорница Русинова – заместник –министър и ръководител на УО на ОП РЧР, 

обезпечаващ авансово плащане по заявление № BG05M9OP001-2.073-0001-C01, с 
наименование "За по-добър живот в община Средец". 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 



9. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

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  № 12 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

    1.  Упълномощава  кмета на общината инж. Иван Жабов  да  подпише  Запис  
на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на 
Министерство на труда и социалната политика, чрез  ГД „ЕФМПП“ с адрес: 1051 
гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ 
орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник –министър и ръководител 
на УО на ОП РЧР в размер на 40 194,00 лева (четиридесет хиляди сто деветдесет и 
четири лева) за обезпечаване на стойността на авансово плащане по заявление за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.073-0001-C01, с 
наименование "За по-добър живот в община Средец". 
           2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи 
за искане на авансово плащане по заявление № BG05M9OP001-2.073-0001-C01 и да ги 
представи пред Управляващия орган. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  



10. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от инж. Иван 

Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна 

финансова помощ пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/, по схемата за 

насърчаване използването на електрически превозни средства, в рамките на 

Инвестиционна програма за климата. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор 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  № 13 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
            1. Дава съгласие община Средец да кандидатства, за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по 
схема за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на 
инвестиционна програма за климата /ИПК/, с проектно предложение  за доставка на 
3 броя електромобили категория L7e, с допълнителни надстройки за почистване, за 
поливане и за превозване на обемни предмети за нуждите на Общината.  
            2. Общински съвет Средец упълномощава Кмета на Община Средец да 
подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на проекта 
по т.1, при одобрено проектно предложение. 
            3. Община Средец се задължава да осигури необходимите финансови средства 
за съфинансиране, представляваща сумите до 20 800,00 лв. и до 20 168,00 лв. ДДС, в 
случай на одобрено проектно предложение. 
 

 
Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на 

структура и численост на общинска администрация Средец. 
Докладва Георги Станилов – секретар на община Средец. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 5 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 14 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с §2, ал.1 от ЗР на Закона за изменение на 
ЗМСМА /ДВ, бр.79 от 2019г., в сила от 08.10.2019г./, във връзка с §153 о ПЗР на 
Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс /изм. и доп., ДВ бр.21 от 
12.03.2019г., в сила от 12.03.2019г./ ОДОБРЯВА броя на кметовете на кметства и 
кметските наместници, считано от 28.10.2019г. – 3 броя кметове на кметства и 21 
щатни бройки кметски наместници. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет одобрява обща численост 85 щатни 
бройки. 

3. На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,, считано от 01.01.2020г., Общински съвет – Средец 
одобрява структурата на общинска администрация, съгласно Приложение №1. 

4. Задължава кмета на община Средец да утвърди длъжностно щатно 
разписание. 

5. Промените по т.1 и т.2 да се отразят в Устройственият правилник на 
общинска администрация Средец. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 



13. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 5 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров  въздържал се 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Искане за 

безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-държавна собственост с 

отпаднало предназначение за Министерство на отбраната в гр. Средец. 
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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 15 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.54 от Закона за държавната собственост, чл.34, ал.1 
от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.1, т.13 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 



14. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 Упълномощава Кмета на общината да отправи мотивирано искане до 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез Областния 
управител на област Бургас, за безвъзмездно прехвърляне собствеността върху 
имоти с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната, както следва: 
 1. Имот № 17974.46.619 с площ от    322115 кв.м.; 
 2. Имот № 17974.46.591 с площ от      16273 кв.м.; 
 3. Имот № 17974.46.621 с площ от      40120 кв.м.; 
 4. Имот № 17974.46.573 с площ от      55191 кв.м.; 
 5. Имот № 59015.210.64 с площ от  2 068896 кв.м.. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 
 
Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДМА от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение  в  Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Средец. 
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   
 Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте, имате думата. Г-н Германов. 
 Янко Германов: Виждаме, че искате да вдигнете данъците, какво обуславя, кои 
са причините за вдигане на данъците в нашата община. Защото като гледам промили, 
но промилите това са тридесет процента от вдигането на данъците. 
 Веселина Пашова: Промилите са десет процента вдигнати, 0,1… 



15. 
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 Янко Германов: Аз казвам колко излиза общо като го сметнеш в парите си, а не в 
промили, не ме интересува промила, а колко ще платиш. Тридесет процента ще платят 
повече хората, което означава доста за някои хора. По принцип вдигането на дадени 
данъци се обуславят от няколко неща, първо от увеличаване на доходите на 
гражданите, пенсиите, тяхното трудово възнаграждение и т.н. аз не виждам някой през 
тези години да се е вдигнало с тридесет процента. Второ, има и друга причина, дали 
както говорят злите езици, на общината и трябват много пари, че няма и затова 
вдигате данъците и правите действително Средец доста труден град за живеене. Искам  
да попитам за колите, имаше едно увеличение миналата година, това друго 
увеличение ли е. 
 Веселина Пашова: Увеличението от миналата година си беше по закон във 
връзка с екологичната категория, то пак е по решение на общински съвет за ставките, 
но беше задължително да има увеличение, защото се въведе компонент екологична 
категория, която трябваше да бъде начислена. 

Янко Германов: Аз призовавам общинските съветници да помислят добре дали 
трябва да го правим това нещо, защото това е една голяма тежест за нашите 
съграждани. А специално тези сто хиляди лева, които ние ще спечелим има толкова 
много начина да ги изкараме, че да не ви давам примери. 

Веселина Пашова: Това е във връзка, ако има събираемост, надявам се да има. 
Иван Кичев: Аз имам питане също, какъв е мотива да бъде намален данъка на 

мощните автомобили, ние знаем кои притежават такива автомобили, може би не им 
стигат парите да си платят данъка, не ми стана ясно като мотив. 

Веселина Пашова: Голям е ръста, почти сто процента за автомобилите, които са 
до 150kw и над 150 до 245kw, там беше увеличено почти сто процента, в тази връзка 
сме намалили и във връзка на това, че е с екологична категория, които са, те са нови 
автомобили, се предполага, за това ги намалихме. 

Иван Кичев: За да им останат повече парички за бензин, така да го разбирам, 
***. 

Веселина Пашова: Имаше автомобили в този разряд с над хиляда лева данък… 
Иван Кичев: Не вярвам някой на сила да го е придобил, всичко е по собствен 

избор, просто разчет на бюджета. 
Веселина Пашова: По-плавен да е ръста между различните киловати. Пък и 

миналата година нямахме много време да анализираме, просто не разполагахме с 
време, специално за колите да анализираме точно какво ще се случи, какво ще се 
получи и т.н. 

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Уважаеми съветници, дами и господа, предложението на 

администрацията за промяна на Наредбата за данъците беше публикувана на сайта на 
общината, нормативно определения месечен срок е спазен и понеже на заседание на 
комисиите не бяха представени предложения от заинтересованите лица, вероятно 
няма такива. Липса на интерес от нашите съграждани не би трябвало да ни подвежда 
да си мислим, че всичко е безпроблемно и предложените завишения на данъчните 
нива са нормални. Бъдете сигурни, че такава реакция ще последва в първия момент в 
който избирателите ни стигнат и се сблъскат с новите финансови реалности, които в 
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проценти е в абсолютен размер са меко казано немаломерни. Първо, за данъка върху  
недвижимите имоти, този данък наистина както казаха от 2012г. не е променян, ще 
пропусна този политически аспект относно, защо се случи непосредствено след 
последните местни избори, ще се спра само на цифрите. Исканото увеличение от 
досегашните две и половина е на три и половина, което не е както каза г-н Германов 
тридесет, а е четиридесет процента, можем да смятаме. С други думи, който е плащал 
данък 100лв., сега ще плаща 40лв. отгоре. Администрацията мотивира увеличението с 
ниските данъчни оценки дължащи се на местоположението, както чухте преди малко и 
категорията на населеното място, това обаче според мен не е адекватен мотив. Ние 
живеем в община Средец, а не в голяма градска община и при положение, че не сме 
облагодетелствани от съответните придобивки е нормално да си плащаме по ниски 
данъци. Освен това, както стана въпрос на комисиите, се очакват още от следващата 
година нормативните изменения в посока увеличение на данъчните оценки – какво 
правим, което допълнително ще утежни нашите съграждани. Второ, администрацията 
посочва цифри, няма да ги казвам точно 254лв. приблизително като наложените върху  
тях досегашни е две и половина промила, получаваните по това което трябва да 
получим са 634 417лв., но събраните за тази година са 580, ясно е че с 55х.лв. са по 
малко. Тази разлика се дължи на по-ниската данъчна събираемост, но тя въпреки 
всичко е около 91%. Освен това администрацията прави разчет за три и половина 
както чухте и казаха, че сто хиляди само ще се увеличи, ами не е вярно моите 
изчисления казват друго. Дори и при същата събираемост да е на три и половина, 
новите постъпления ще бъдат 811 800, т.е. ще се увеличат с 231 800лв., а не сто 
хиляди обаче на сто процента не отговаря на това което се предвижда. За мен анализът 
е погрешен, а може би и умишлено подвеждащ, както и да е. За да търсим 
допълнително данъчните постъпления от недвижими имоти в размер на 100х.лв. при 
същата събираемост анализът показва данъчната ставка да е в размер на 2,9, а не 3,5, 
хайде да ги закръглим на три промила, но не и това пак ще бъде ставка с размер 
двадесет процента увеличение само на тази част. Сега, аз не съм против увеличаването 
на данъците, макар че по принцип надали има някой от този град да му се вдигнат 
данъците. Освен, че обременяваме конкретни длъжници за сметка на неконкретните,  
сами съзнавате щом не сме успели да съберем данъците, дайте сега да увеличим, за да 
можем от тези поне, които са коректни да им се плати, това е мисля, че не е нормално. 
Няма смисъл да говорим кои са тези хора – пенсионери, безработни, на помощи и без 
помощи, млади семейства с деца, които нямат високи доходи, а имат разходи за 
отглеждането им, за тези обществени категории не предвиждаме никакви данъчни 
облекчения, никакви. Предлага се нещо като плоско данъчно облагане, ако си 
спомняте за какво говоря. Сега преди да кажа за превозните средства само да кажа за 
патентния данък, забелязвам, че в селата, в града се вдига с 50% патентния данък, по 
селата е 250%, на какво се дължи това? Действително ставките по селата на обектите 
действително са ниски, но клиентския поток е по малък, затова предлагам за града, 
ако може да се запише, предлагам за града да не е от 10 на 15, а да е от 10 на 12, а за 
селата не от 2 до 5, а от 2 до 3, това е моето предложение. И сега да се върнем на 
превозните средства с които ще завърша, това което прави впечатление на първо 
място е порочната логика в увеличаването на данъка. Най-ниските две категории А и 
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Б са най-утежнени по отношение процеса на увеличение, за първата той е двадесет и 
осем процента и шест, за втората е двадесет и пет процента. При средните класове В и 
Г е съответно 15% и 13% приблизително, на високия клас Д например не само, че 
няма увеличение ами има и 16% намаление както преди малко го споменах. И най-
високия клас Е – 245kw които имат, намалението им е 5,7. За съжаление с това не се 
изчерпва всичко, данъка нараства допълнително с коефициент за екологична 
категория както го чухте, за тези автомобили без екологична категория или с Евро 1, 
Евро 2, завишението от 1,1 става 1,3, което допълнително, допълнително към тези 
които казах преди малко 28% ще прибавите още 18,18. Така, за най-ниските А и Б вече 
казахме, че се увеличават, за категориите В и Г съответно стават 18 и 15,7, средно 17% 
допълнително към увеличението. Обратно данъкът за категория Д с Евро 3, данъчната 
оценка е 8,3, а увеличението 8,3%, а за категория Е с Евро 3 остава почти не 
променена, увеличените при нея е само 3,7%. Допълнително администрацията посочва 
разчетно увеличение на данъка от 420 на 530х.лв. т.е. нараства със седемдесет хиляди 
чухме, което увеличение е 21,4. Става ясно, че основната тежест на приходите в този 
данък е в най-ниските категории, това посочват цифрите, анализът води до сигурно 
заключение, че предложените промени ще се стовари бреме най вече върху 
данъкоплатците с ниски доходи, тези които карат стари автомобили, защото не, не 
могат да си позволят нови, а защото не могат да си позволят дори и втора употреба 
коли. Затова правя, не няма да правя предложение. Според мен логичното е въобще да 
не бараме завишението и ще ви кажа защо колеги. Завършвайки, ако нищо не сте 
разбрали от това което ви казах досега или нищо да не ви е убедило от това което ви 
казах досега ще ви дам един последен аргумент с който ще свърша. Той ще бъде един 
въпрос – кой е най-замърсения град в България? Всички знаете, говорят го навсякъде, 
той наскоро, ще ви дам и жокер, наскоро даже ни осъдиха, София е осъдена от 
Европейската комисия. Сега аз се постарах, незнам колегите дали го направиха, да ви 
покажа данъчните ставки в София и Средец, виж колко така звучи София – Средец. 
Значи към момента преди да сме започнали увеличението, много ви моля това да 
запомните преди да, в момента да гласувате. До 55kw в Средец в момента е 0,70 в 
София 0,34; от 55kw до 74 в момента в Средец е 0,80, в София 0,54; от 74kw до 110 в 
момента тук е 1,30 в София 1,10; следват нататъка, нататъка, няма място където София 
да е наравно с нас, почти наполовина. И забележете сега искаме ново увеличение, 
значи ние два пъти отгоре сме на София, тя е най-мръсния град, а ние това ни се 
вижда малко, искаме още да увеличим от 70 на 90, в София 34, как ви стои така или от 
0,70 на 1, а пък София 0,54. Между другото, ако сте си направили труда в София, 
кметицата Йорданка Фъндъкова иска увеличение само на едно нещо, увеличение на 
екото, тя няма да вдига като нас освен екото и още нещо. Мисля, че съвсем бях ясен 
затова как се намира град Средец спрямо  град София. Благодаря ви!  

Иван Кичев: В София са бедни, а тука сме богати хора, недейте се притеснява. 
 Динко Цъцаров: Г-н Вълчев, само за в бъдеще ще ви помоля да влизате в 

рамките на правилника по отношение продължителността на изказването. Г-жо 
Пашова някакви разяснения да дадете на колегите, това което казахте на комисиите 
например, колко се вдига данъка на един обикновен масов автомобил. 
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Веселина Пашова: Аз съм подготвила някакви примери, защото знаех, че ще 
искате това. Значи едни автомобил до 55kw без екологична категория над 20г. за най-
старите които говори г-н Вълчев, ако приемете по 0,90лв. за 1kw и коефициент брой 
на годините по 1,1, с коефицент за екологична категория по 1,30 данъкът за 2020г. ще 
бъде 70,78лв. на този автомобил. 2019г. е бил 46,60лв. или с 24лв. има увеличение за 
този вид автомобили, в лева говоря не в проценти. Другата категория автомобили до 
74kw с Евро 3 до 20г., 74kw по един лев става за един киловат, коефициент за брой на 
годините по едно и едно, коефициент за екологична категория по 1,10, данък 2020г. 
става 81,40лв., данък 2019г. – 60лв., разликата 22лв. С Евро 4 там където не се 
увеличава коефициента до 15г., увеличава се само данъка за един киловат в лева, 74kw 
по един лев, коефициент брой на годините на автомобила по едно и три, коефициент 
екологически си остава по 0,80, данък 2020г. става 76,96лв., данък 2019г. – 61,56лв., с 
15,40лв. увеличение. Най-много се увеличава данъка до 110kw който е, без екологична 
категория до двадесет като в лева, 110kw по 1,50 е за 1kw, коефициент брой на 
годините по 1,1, коефициент екологична категория по 1,30, данък 2019г. – 173,05лв., 
данък 2020г. – 235,95лв. за без екологична категория до 110kw които са и на точно 
110kw, тука разликата в увеличение е 63лв., ако трябват още примери. Този начин е 
анализиран и прихода, който ще дойде в повече евентуално. Искам още да отговоря 
във връзка с вашите разчети за данък недвижим имот, вие не отчитате, че към 
определения данък има облекчение вече когато трябва да плати човек. Повече от 90% 
от жилищата в общината са с основно жилище, там имаме 50% намаление на данъка, 
защо нали не съответстват цифрите когато говорим, че събираемостта ще е около 
100х.лв. Освен това имаме много фирми в несъстоятелност, там има начисление, но 
няма събираемост, може би точно тази несъбираемост идва и от там. Освен това нещо 
друго исках да кажа, че Вие изчислявате на данъчните оценки на общата стойност, а 
данъка са изчислява върху облога. Значи данъчните оценки са си данъчни, аз нали  
посочих ги, за да анализирам нещата какво ще се случи, аз също мога да изчисля от 
два и половина на три и половина, че ръста е 888 и че трябва да съберем  при тези 
данъчни оценки, но вие забравяте точно това, че има много облекчения специално към 
данъка, които не са тежест за гражданите. Освен това тежестта за увеличаване на 
данък недвижими имоти идва най-вече на фирмите, там те нямат облекчение за 
имотите на фирмите. Гражданите нямат голямо увеличение, също имам примери, мога 
да ви кажа в първа зона, във втора зона, за една къща колко се вдига за следващата 
година евентуално ако приемете докладната. Петнадесет лева идва средно трета зона 
за един имот, около 30лв. идва първа зона имот. Затова не съм съгласна, че 
неправилно съм изчислила примерно колко долу горе ще влязат сумите около 100х.лв. 
приходи. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте, г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Аз се извинявам, ако съм ви засегнал относно изчисленията, но 
съгласете се, че вие казахте същото което казах и аз, ние вдигаме данъците точно на 
тези, които са най-бедни. Току що го повторихте, включително и за това, че фирмите 
не плащат или пък себестойността е много малка т.е. ние като няма как да съберем 
пари дайте да ги вземем от най-бедните или от тези които редовно си плащат 
данъците. И за да избягаме от тази ситуация Ви предлагам, макар, че надали някой ще 
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ме чуе, поне да не се оливаме с вдигането на тези 0,90, нула и т.н. да оставим едно 
минимално увеличение на екото, там, защото вървим наравно със София. В София са 
толкова в най-мръсния град и ние сме толкова, те вероятно ще го вдигнат, още не са го 
вдигнали, ние ще ги изпреварим, защото сме по-католици от Папата, но ви предлагам 
само там да вдигнем. Не барайте другите, защото е срамно, срамно и няма какво да 
обясните на хората, че два пъти са по високи коефициентите в Средец отколкото в 
София, който иска да гласува. 
 Янко Германов: Не можах да разбера какви са причините и обстоятелствата. 
Кажете защо ги вдигате. 

Веселина Пашова: Увеличаването на собствени приходи в общината това е в 
изпълнение на бюджета, в изпълнение на общинския план за развитие, как повече 
приходи… 
 Янко Германов: Така и така е профукано, дайте да вдигнем данъците. 

Веселина Пашова: Всеки знае, че собствените приходи на общината са предимно 
от данъци, нали искаме... 

Янко Германов: Тези 100х.лв. ние можем да ги намерим с много по лесни 
начини, само с продажбата на един имот, да не ги споменавам тука, може да го 
вдигнем и ще спечелим, много такива имоти се продават на безценица в общината, да 
не взема тука да занимавам хората. 

Веселина Пашова: Аз ви говоря конкретно за данъците, че те са собствени 
приходи… 

Янко Германов: Дайте да продадем на някой нещо много евтино и да удушим 
после народа, така ли, за да си възвърнем разликите. 

Веселина Пашова: Това е Ваше мнение. 
Янко Германов: При какви причини и обстоятелства не можете да кажете точно 

защо ги вдигате ***. 
Георги Вълчев: Най-важното от всичкото е, че ще гласуват съветниците и някой 

ще каже ами те съветниците така решиха, така че нека съветниците мислят… 
Веселина Пашова: Трябва да имаме изпълнение на общинския бюджет… 
Янко Германов: От общината г-н Иван Жабов, защо той не излезе да каже, ами 

ти се обясняваш не мога да разбера, въпреки че аз Вас много ви уважавам като 
икономист, защото той го е предложил. Съжалявам, че на Вас го казвам. 
 Веселина Пашова: Ние сме го коментирали с г-н Жабов, много ясно. 
 Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. … Ако нямате гласуваме 
отзад напред предложението на г-н Вълчев – да отпаднат всички увеличения на 
данъците без тези за екологичните, така ли да разбирам. Конкретизираме всички 
данъчни увеличения, които са предложени да отпаднат и единствено да останат тези 
които са за екологичната категория, който е съгласен моля, да гласува с вдигане на 
ръка „за”, „против”, „въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 10 гласа. 
 Динко Цъцаров: Второто предложение – относно размера на патентния данък, за 
града вие предлагате от 10 на 12лв., а за селата от два на три лева, това ви беше 
предложението, който е съгласен с предложението на г-н Георги Вълчев, моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
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 Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 10 гласа. 
 Динко Цъцаров: Не се приема и това предложение, преминаваме към поименно 
гласуване на проекта за решение в докладната. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 6 гласа; “въздържали се” – няма, 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1 т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приема изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Средец  както следва: 
Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в 

размер 3,5 на хиляда върху  данъчната оценка на недвижимия имот. 
                Чл.41. Размерът  на данъка  върху превозните средства се определя  в 
зависимост от мощността на двигателя за 1 кw както следва : 

А) до 55 кw                         включително  - 0.90 лв. за 1 кw 
Б) над 55 кw  до 74 кw     включително  - 1.00 лв. за 1 кw 
В) над 74 кw  до 110 кw   включително  - 1.50 лв. за 1 кw 
Г) над 110 кw до 150 кw   включително - 1.70 лв. за 1 кw 

                              Д) над 150 кw до 245 кw   включително  -  2.50 лв. за 1 кw 
    E) над 245 кw                                          -  3.30 лв. за 1 кw 
 Екологичният компонент, който се определя в зависимост от екологичната 
категория на автомобила да се измени както следва: 
 
 

Екологична категория Коефициент 
Без екологична категория, с екологични 
категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 

1.30 

„Евро 3 „ 1.10 
 

Чл.56. Размерът на данъка за патентна  дейност – търговия на дребно 
до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта се определя  15 лв. за 1 кв.м. нетна 
търговска площ – III зона (града), и 5 лв. за 1 кв.м.нетна търговска площ – IV 
зона(селата). 

2. Измененията в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Средец влизат в сила от 01.01.2020 година. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 6 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 
  4.   Даниел Николов Чолаков       против 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев       против 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова       против 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров       против 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов       против 

 
 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на план-сметка за 

приходите и разходите на дейностите по управление на отпадъците, и изменя 

размера на такса битови отпадъци за 2020 година. 
Докладва Георги Караиванов – мл. експерт "Екология" при общинска 

администрация. 
Динко Цъцаров: Да благодарим на г-н Караиванов за геройското изчитане на  

тази дълга докладна… Г-н Германов. 
Янко Германов: Той си изчете урока момчето, домашното, но обаче на някои не 

им стана ясно с колко ще се увеличи на едно средно жилище от 60кв. например. Кажи 
на хората да го разберат, да знаят, че ще ги сурвакате за Новата година, тука който е 
от  ГЕРБ и от кмета ще ги сурвакате за Новата година. 

Георги Караиванов: Да предположим, че данъчната оценка на двустаен 
апартамент е 4х.лв. през 2019г., се умножава по 4% след което се дели на хиляда, през 
2020г. 4х.лв. го умножаваме по 5% след което делим на хиляда и така се получава 
дължимия данък. 

Янко Германов: Добър ден лельо Мандо, кой разбра сега колко е. 
Георги Караиванов: Ако данъчната оценка на имота е 4х.лв. умножаваме по 5% 

и след това делим на хиляда и сумата която се получава е данъка който се дължи. 
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Георги Караиванов: През 2019г. умножаваме по четири, а сега по пет след което 
делим на данъчната оценка на имота. 

Веселина Пашова: Да кажа ли аз. Той спомена за апартамент примерно 83кв.м., 
данъчната оценка е 5472лв. за него в трета зона в град Средец. Досега на 4% са 
плащали 21,88лв. за този апартамент такса битови отпадъци, от догодина ще плащат 
27,36лв. ръста е 5,48лв. Когато данъка става от 2,5 на 3,5 са 10% ръст, не тридесет 
както казахте, по същия начин *** е от 5 до 10%, това е за апартаментите. Ако трябва 
да ви кажа и за къща с двор първа зона примерно както е вашата къща, двор, навес с 
данъчна оценка 20188,50лв. с разположението, на два етажа – 80,75лв. такса битови 
отпадъци за 2019г., 100,94лв. за 2020г., 20,19лв. разлика. 

Янко Германов: За другия данък и значи 50-60лв. ще излязат повече, да ви е 
честито. 

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” – 10 гласа; “против” – 6 гласа; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.66 ал.1 и ал.4 от ЗМДТ и чл.21 от Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приема план-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за 

дейностите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за 
почистване на обществени територии за 2020г. както следва: 

 
План-сметка на приходите и разходите от ТБО за 2020 година 

 
 

1. ПРИХОДИ ОТ ТАКСА БО лв. 

        1.1. От граждани                         240000 

        1.2. От юридически лица 560000 

1.3. Други собствени средства 346495 

        1.4 . Целеви средства КП                                                         

 
20284 
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 1.5. Преходен остатък от целева субсидия 
   1.6. Целеви средства ПУДООС 

10148 
1110194 

ОБЩО приходи 2287121 

   2. РАЗХОДИ   

       2.1. сметосъбиране и сметоизвозване 545565 

       2.2. обезвреждане на БО /вкл.поддържане на депо/ 
      3000 тона * 27,60 лв. 

82800 

        2.3. отчисления по чл. 60 от ЗУО 3000 тона* 8,60 лв. 25800 

       2.4.отчисления по чл. 64 от ЗУО   3000 тона* 95,00 лв. 285000 

       2.5. закупуване на нови съдове за битови отпадъци. 20000 

      2.6. поддържане на обществени територии 171230 

       2.7. други/такси, винетки,застраховки,/ 16100 

       2.8.  придобиване на ДМА, ППР рекултивация депо 1140626 

OБЩО разходи 2287121 

 
 

2. Утвърждава размера на такса битови отпадъци за 2020г.,както следва: 
 

2.1. За жилищни и нежилищни имоти собственост на физически лица в гр. Средец 
и с. Дебелт, находящи се в районите определени със Заповед №995/28.10.2019 г. на 
Кмета на Община Средец – 5 промила от данъчната оценка на имота, от които: 

 сметосъбиране и сметоизвозване –  2.5 промила 
 обезвреждане на битови отпадъци – 1.0 промила 
 поддържане на места за обществено ползване – 1.5 промила 

 
2.2. За жилищни и нежилищни имоти собственост на физически лица в селата 

Белила, Бистрец, Белеврен, Богданово, Вълчаново, Варовник, Голямо Буково, 
Г.Ябълково, Гранитец, Граничар, Д.Ябълково, Дюлево, Драчево, Драка, Загорци, 
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Зорница, Кирово, Кубадин, Малина,  Момина Църква, Светлина, Суходол, С.Камене, 
Сливово, Орлинци, Проход, Пънчево, Радойново, Росеново,   Факия, находящи се в 
районите определени със Заповед №995/ 28.10.2019 г. на Кмета на Община Средец – 
5 промила от данъчната оценка на имота, от които: 

 сметосъбиране и сметоизвозване –  1,5 промила 
 обезвреждане на битови отпадъци – 1.5 промила 
 поддържане на места за обществено ползване – 2.0 промила 
 

 2.3. За жилищни имоти собственост на еднолични търговци, дружества, 
юридически лица и техните клонове,  находящи се в районите определени със Заповед 
№995/28.10.2019г. на Кмета на Община Средец – толкова промила от данъчната 
оценка на имота в зависимост от населеното място по т.2.1 и т. 2.2. 

2.4. За нежилищни имоти собственост на еднолични търговци, дружества, 
юридически лица и техните клонове,  находящи се в граници  и райони определени със 
Заповед №995/28.10.2019 г.   на Кмета на Община Средец – 13 промила, върху по-
високата между отчетната им стойност и данъчна оценка на имота, от които: 

 сметосъбиране и сметоизвозване – 8.5  промила 
 обезвреждане на битови отпадъци – 3.0 промила 
 поддържане на места за обществено ползване –1.5 промил 

 
2.5. За всички данъчно задължени лица, подали декларация по чл.22 ал.2 т.2 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
Община Средец, за определяне на  таксата според количеството на битовите 
отпадъци за  следващата календарна година се събира такса: 

 за една кофа 110л. -  214.00лв. плюс 1.5 промил за поддържане на места за 
обществено ползване, изчислени върху по-високата между отчетната стойност и 
данъчна оценка на имота; 

 за един контейнер 1.1куб.м.  -  540.00лв. плюс 1.5 промил за поддържане на 
места за обществено ползване, изчислени върху по-високата между отчетната 
стойност и данъчна оценка на имота; 

 за един контейнер 4 куб.м. – 1168.00 лв. плюс 1.5 промил за поддържане на 
места за обществено ползване, изчислени върху по-високата между отчетната 
стойност и данъчна оценка на имота. 

2.6. За недвижими имоти, които се ползват  и се намират  извън районите, в 
които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци в 
землищата  на:  гр. Средец и селата: Белила, Бистрец, Белеврен, Богданово, 
Вълчаново, Варовник, Голямо Буково, Г.Ябълково, Гранитец, Граничар, Дебелт,  
Д.Ябълково, Дюлево, Драчево, Драка, Загорци, Зорница, Кирово, Кубадин, Малина,  
Момина Църква, Светлина, Суходол, С.Камене, Сливово, Орлинци, Проход, Пънчево, 
Радойново, Росеново, Факия, се събира такса за обезвреждане на битови отпадъци и 
поддържане на места за обществено ползване. 
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2.7. За недвижими имоти на физически  и юридически лица, за които е подадена 
декларация по образец съгласно Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ), че имота няма да се ползва през 
следващата календарна година и за имоти на които не се генерират битови 
отпадъци се събира такса за поддържане на места за обществено ползване съгласно 
чл.25 ал.5 от НОАТЦУ. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 6 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 
  4.   Даниел Николов Чолаков       против 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев       против 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова       против 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров       против 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов       против 

 
 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализирани поименни 

списъци на педагогическия персонал в училищата и детските градини, на 

персонала в центъра за личностно развитие, центъра за обществена подкрепа 

към Община Средец и Филиала за спешна медицинска помощ гр. Средец с право на 

изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота, считано от 

15.09.2019 г.. 
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 

счетоводни дейности и човешки ресурси” 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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 18 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.219 ал.5 от Закона за предучилищното и училищно 
образование, чл.36, ал.1, т.2 от ПМС № 344 от 21.12.2018 г., за изпълнение на 
държавния бюджет на РБ за 2019 г. и Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за 
възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното 
образование,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
I. Утвърждава Актуализиран поименен списък на педагогическия персонал в 

Община Средец с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота към Приложение 7 от Решение на ОС  №  480/24.01.2018 г. за  Функция 
„Образование” – Дейност „Общо образователни училища, Дейност „ПГ”, Дейност 
„Детски градини” и за Функция „Социални дейности и здравеопазване“ Дейност 
„Център за личностно развитие“ за учебната 2019/2020 година както следва: 

1. За Функция „Образование“  
   1.1. Дейност „Основни  училища” 
      1.1.1. Учители от СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Средец пътуващи по 

направление гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас както следва: 
  Албена Илиева Илиева – старши учител;  
  Ваня Стоянова Ралева - старши учител; 
  Антония Стоянова Лазарова – учител; 
  Веляна Миткова Дойчинова  –учител; 
  Веселина Цветалинова Калчева - учител; 
  Галина Костадинова Русенова-Чавдарова – учител; 

Диана Михайлова Михайлова – старши учител; 
Йорданка Димитрова Стоева - Аянова – учител; 
Кирил Атанасов Киров - старши учител; 

  Красимир Христов Иванов – учител; 
  Марияна Димова Стамболиева - учител; 
  Митко Вълов Мирчев – старши учител; 
  Петя Петкова Съвестакиева- учител; 

Радост Стоянова Стоянова – старши учител;  
Радостина Пенкова Косева – учител; 
Соня Вълчева Димитрова – учител; 
Станка Колева Андонова – старши учител; 

    Филип Тодоров Костадинов – учител; 
       1.1.2. Учител от СУ „Св.Св.Кирил и Методий” пътуващ по направление 
с.Загорци – гр.Средец – с.Загорци - Добринка Николова Желева – старши учител; 
       1.1.3. Учител от СУ „Св.Св.Кирил и Методий” пътуващ по направление 
с.Дюлево  – гр.Средец – с.Дюлево – Гергана Янева Нисторова – старши учител; 
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       1.1.4. Кирчо Георгиев Иванов – старши учител , наем в общежитие. 
               1.1.5. Учители от ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт пътуващи по 
направление  гр.Бургас – с.Дебелт – гр.Бургас, както следва: 

Мила Недялкова Братванова – старши учител начален етап; 
Татяна Димова Петрова – старши учител начален етап; 
Мариана Русева Вълчева – старши учител начален етап; 
Валентина Танева Вълкова - учител ЦОУД начален етап; 
Светлана Иванова Янева – учител прогимназиален етап; 

  Виолета Колева Христова- учител по английски език; 
  Доротея Людмилова Димитрова- учител ФВС 
  Милен Маргаритов Зайков - психолог      

      1.1.6. Директор и учители от ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт  
пътуващи по направление -  гр.Средец- с.Дебелт - гр.Средец, както следва: 
  Стамена Иванова Дякова – директор 

Светла Ганева  Палазова – старши учител начален етап; 
  Красимира Веселинова Минева – учител ЦОУД; 
                1.1.7. Учители от ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци пътуващи по 
направление гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец, както следва:   

Ганка Янева Арабаджиева – старши учител в начален етап;  
Диана Стоянова Димитрова – учител в ПИГ в  начален етап; 
Красимира Живкова Гошева – учител в начален етап; 
Красимира Тодорова Хубенова – учител в прогимназиален етап; 
Мариана Стоилова Златарова – главен учител в прогимназиален етап; 
Милена Петрова Дочева – старши учител в прогимназиален етап; 
Росица Димова Везирова – учител в начален етап; 
Росица Христова Алексиева – учител ПИГ в прогимназиален етап; 
Силвия Петрова Димитрова – учител В ПИГ в прогимназиален етап; 
Стоянка Кралева Калудова – старши учител в начален етап; 
Кремена Стоянова Миларева – учител  в начален етап; 

  Каля Михова Стоянова – външен лектор. 
       1.1.8. Учител пътуващ по направление гр.Бургас – с.Загорци – гр.Бургас, 
както следва: 
  Дичо Костов Костов – старши учител в прогимназиален етап; 
               1.1.9. Директор пътуващ по направление с.Кубадин – с.Загорци – с.Кубадин. 
- Тодор Павлов Павлов 

      1.1.10. Учители от ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Факия  пътуващи по направление     
гр.Средец – с.Факия – гр.Средец , както следва : 
  Антоанета Сотирова Желязкова – старши учител; 
  Недка Ангелова Николова – учител; 
  Йорданка Янева Статева – учител;  
  Богдан Иванов Николов- учител ПИГ; 
  Баю Георгиев Желязков – възпитател в общежитие; 
  Татяна Георгиева Иванова – учител ПИГ. 
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   1.2. Дейност „Професионални гимназии” –  
      1.2.1. ПГМССЕ „Н.Йонков Вапцаров” – Учители пътуващи по направление 

гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас, както следва: 
  Инж. Пламенна Йорданова Попова – учител по информатика и ИТ; 
  Елена Миткова Вардева – учител по български език; 
  Нина Петрова Петкова – старши учител по теоритично обучение; 
  Николета Нейчева Чанева – учител по руски език; 
  Златка Христова Иванова – учител по математика. 
 

   1.3. Дейност „Детски градини”  
       1.3.1. Учители от ДГ „Бърборино” гр.Средец пътуващи по направление 
гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас: 
  Маргарита Желева Чанева – учител;  
  Драгомира Петрова Нейкова – учител. 
       1.3.2. Учител от ДГ „Бърборино” гр.Средец пътуващ по направление 
с.Факия – гр.Средец – с.Факия:  
  Мария Ангелова Ташева – учител. 
                  1.3.3. Пътуващи учители от ДГ Загорци по направление гр.Средец – 
с.Загорци – гр.Средец : 
  Гинка Желязкова Петрова – директор; 
  Димитрина Иванова Великова – учител. 
       1.3.4. Пътуващи учители от ДГ Орлинци по направление гр.Средец- 
с.Орлинци – гр.Средец  

Величка Пламенова Пенчева – директор; 
Диана Стоянова Паскалева – учител; 
Непедагогически персонал – Мария Георгиева Каишева – касиер домакин. 

      1.3.5. Пътуващи учители от ДГ „Дъга” с.Дебелт по направление гр.Бургас – 
с. Дебелт – гр.Бургас 

Златина Атанасова Стефанова – ст.учител; 
Руска Атанасова Павлова – ст.учител; 
Станка Вълкова Радева- ст.учител; 

      1.3.6. Пътуващи учители по направление гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец  
Мария Михайловна Кирякова – директор; 
Димка Костадинова Костова – учител; 
Марина Иванова Караянакиева – ст.учител; 
Светла Иванова Бошева - учител. 

      1.3.7. Пътуващи учители от ДГ „Дъга” с.Дебелт, филиал с.Факия по 
направление гр.Средец – с.Факия – гр.Средец 

Мария Михайловна Кирякова – директор; 
Росица Иванова Алексиева – ст.учител  

 
1.4. Дейност „Център за личностно развитие“  
      1.4.1. Пътуващи директор и  учители от ЦЛР по направление гр.Бургас – 

гр.Средец – гр.Бургас 
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Лазар Златков Налбантов – директор; 
Янка Георгиева Шурелова – старши учител; 
Красимир Христов Иванов – учител по изобразително изкуство; 
Антоанета Вълкова Димчева – учител; 

      1.4.2. Пътуващ учител по направление гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец – 
Надежда Ангелова Палова – учител, чужд език 

 
 2.За Функция „Здравеопазване“ 
 

2.1.Дейност ФСМП /Филиал за спешна медицинска помощ/ – Средец  
 2.1.1.Дава право за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота на  д- р Константина Славова Великова – по маршрут гр.Бургас – 
гр.Средец – гр.Бургас 

 
3. За Функция „Социално осигуряване,подпомагане и грижи“  
 
3.1. Дейност „Центрове за обществена подкрепа“ 
3.1.1. Дава право за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 

месторабота на  Гергана Емилова Тодорова  - специалист соц.услуга във Функция 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, Дейност Център за обществена 
подкрепа, пътуваща по направление – с.Дебелт – гр.Средец – с.Дебелт. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран план на 

капиталовата програма на община Средец за 2019г. и актуализация на плана за 

временна финансова помощ за Сдружение с нестопанска цел „Диалог“. 
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 

счетоводни дейности и човешки ресурси” 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” – 10 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 5 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 19 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Утвърждава  промени в Капиталовата програма за 2019 г.  по бюджета на 

Община Средец по дейности и параграфи на ЕБК съгласно Приложение1 .             
2. Актуализира параграф 72-01 Предоставени средства по възмездна 

финансова помощ (-) 52 974 лв.  
3. Увеличава параграф 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел  

Дейност 898 „Други дейности икономиката“ (+) 22 000 лв.  
4. Увеличава параграф 7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и 

сметки за средства от  Европейския съюз (+) 74 974 лв. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 5 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров  въздържал се 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА следва – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от 

горските територии – общинска собственост с цел продажба по ценоразпис. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор 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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 112, ал.1, т.2 от Закона за горите в сила от 09.04.2011 
г., чл.71 ал.1, ал. 2, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Дава съгласието си за продажба на 28 плътни  куб. м. орехова дървесина, 
добита от общински горски територии с цел продажба от склад. 

2. Определя цена на плътен кубичен метър (1 плътен м³) добита орехова 
дървесина, съгласно изготвена лесотехническа оценъчна експертиза, както следва: 

- 150.00 /сто и петдесет/ лева без ДДС. 
         3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен план за 

ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 

2020 година. 

 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

 Динко Цъцаров: Въпроси колеги. Г-н Гюров. 

 Лало Гюров: Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, във 

връзка с тази точка искам да направя едно предложение, малко ще го кажа във вид на 

шега, двадесет години возих дърва оказа се, че близките осем не съм возил. И искам 

затова да направя едно предложение тука да вземем решение да има общински съветник 

да участва в тази комисия както и да я наречем, да знаем, то е раничко до м.май, но ще 

дойде като утре, кой колко вози и къде вози. Тази година имаше дърва, които се возиха от 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

ханчето до Пънчево на една цена и от Белеврен за Средец пак на същата цена. Така че 

правя предложение комисия да имаме представа кой колко извозва и т.н. 

 Динко Цъцаров: Не е предмет на докладната в момента. Като препоръка когато 

започнат консултациите да има представител на общинския съвет. 

  Инж. Стойко Стоянов: Ако трябва да отговоря аз на този въпрос, транспорта на 

дървесина за населението е изцяло е в ръцете на населението, то определя само кой 

превозвач ще му превози дървата до местоживеенето. Така, че нито общината, нито 

общинското горско стопанство, нито незнам общинския съвет как би могъл да се намеси 

в тази работа, транспорта е изцяло в ръцете на хората, които получават дървата. Ние 

определяме само количеството по докладна, която ще се оправя през януари месец по пет 

кубика на домакинство и склада където ще се возят дървата. За населените места 

кметовете отговарят общо взето, а за града всеки си избира превозвач. 

 Лало Гюров: Още едно разяснение, тук от място. Така е че хората избират, но 

миналата година пък от 105 бележки хората си ги вземаха от мен и ги дадоха на 

определен човек да ги извози, защото за мен нямаше дърва, а за определени хора имаше. 

Тези с бележките и тези всички неща сме ги виждали, затова правя това предложение, че 

метод не проработи с бележките, имах 105 бележки ми ги вземаха. 

Други 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  № 21 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
             1. Приема и одобрява Годишен план за ползване дървесина от горски 
територии, собственост на община Средец през 2020 година в размер на 27 100 
плътни м3. 
             2. Добивът и продажбата на дървесина да се осъществи по един от следните 
начини : 
              2.1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен: 
                ●     иглолистна дървесина в размер на                   8 850 м3  

      ●     широколистна дървесина в размер на              5 000 м3 
               2.2. Чрез добив и продажба на добита дървесина: 

●  широколистна дървесина в размер на             13 250 м3 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Председателят обяви десет минутна почивка. След изтичане на времето 

заседанието продължи работа с кворум шестнадесет общински съветника.  
Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА  от дневния ред – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  1. Предварително 

съгласие за право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 

59015.30.22 - селскостопански път- публична общинска собственост, до поземлен 

имот с идентификатор 59015.30.19, по КККР /кадастралната карта и 

кадастралните регистри/ на с. Пънчево, местност„Фондовите ниви” – за 

изграждане на: „База за обучение на селскостопански специалисти, стаи за 

почивка, сондаж, локална ЛПСОВ /локална помпена станция за отпадни води/, 

трафопост и паркинг”. 

2. Разрешение за изработване на ПУП - ПП за поз.имот с идентификатор 

59015.30.19, местност„Фондовите ниви”  по кадастрална карта и кадастрален 

регистър /КККР/  на с. Пънчево за осигуряване на пътна връзка с път ІІ – 79 

Бургас-Елхово. 
Докладва инж. Яна Кирязова – директор дирекция „Устройство на територията, 

строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 22 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 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, 
и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване, през 

поземлен имот с идентификатор 59015.30.22 - селскостопански път - публична 
общинска собственост за осигуряване на пътна връзка с път ІІ – 79 Бургас-Елхово до 
поземлен имот с идентификатор 59015.30.19, по КККР /кадастралната карта и 
кадастралните регистри/ на с. Пънчево, местност „Фондовите ниви” – за 
изграждане на: „База за обучение на селскостопански специалисти, стаи за почивка, 
сондаж, ЛПСОВ /локална помпена станция за отпадни води/, трафопост и паркинг”. 

2. Допуска изработването на ПУП - ПП за осигуряване на пътна връзка с път 
ІІ – 79 Бургас-Елхово до поз.имот с идентификатор 59015.30.19 в местността 
„Фондовите ниви” по кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/  на 
с.Пънчево с площ 5085 /пет хиляди осемдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване 
– нива, шеста категория с цел изграждане на: „База за обучение на селскостопански 
специалисти, стаи за почивка, сондаж, локална ЛПСОВ /локална помпена станция за 
отпадни води/, трафопост и паркинг”. 

3. Одобрява заданието за изработването на ПУП - ПП за осигуряване на пътна 
връзка с път ІІ – 79 Бургас-Елхово до поз.имот с идентификатор 59015.30.19 в 
местността „Фондовите ниви” по кадастрална карта и кадастрален регистър 
/КККР/  на с. Пънчево с площ 5085 /пет хиляди осемдесет и пет/ кв.м. с начин на 
трайно ползване – нива, шеста категория с цел изграждане на: „База за обучение на 
селскостопански специалисти, стаи за почивка,сондаж, ЛПСОВ /локална помпена 
станция за отпадни води/, трафопост и паркинг”. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 



43. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Избор на 

представители от състава на Общинския съвет в Постоянната комисия по 

енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и биогорива към 

община Средец. 
 Докладва Десислава Райкова – мл. експерт „Строителство” в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте за предложения колеги за участници в тази 
комисия. …Няма ли предложения. Аз да посочвам. Г-н Вълчев, Вие сте инженер. 
 Георги Вълчев: Не, благодаря, правя си отвод. 
 Динко Цъцаров: Предлагам г-н Лало Гюров и г-жа Йона Чобанова. 
 Йона Чобанова: Давам си отвод. 
 Динко Цъцаров: Предлагам г-жа Ивелина Стоянова. …Ако нямате други 
предложения, предложенията са за г-н Гюров и за г-жа Ивелина Стоянова, който е 
съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 
съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 23 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Избира общинските съветници: г-н Лало Гюров и г-жа Ивелина Стоянова за 
членове в състава на Постоянната комисия по енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници и биогорива към община Средец. 
 



44. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 

 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Дългосрочна програма за 

насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на 

община Средец за периода 2019-2029г.. 
 Докладва Десислава Райкова – мл. експерт „Строителство” в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Германов. 
Янко Германов: За тази програма нещо по конкретно да ни кажете. Каква е 

такава програма за десет години, какво ще правим, какво ще прави общината, как ще 
го правите. 

Десислава Райкова: То е описано в програмата вътре. 
Янко Германов: Преди климатици слагахте, *** слагахте, това няма нищо общо с 

възобновяемите източници. 
Десислава Райкова: Това е дългосрочна програма в която общината ще се опита 

да насърчи използването освен от общинска администрация от общински сгради и от 
гражданите, които да използват възобновяеми енергийни източници, тъй като с 
приемането ни в Европейския съюз България се е натоварила с една цел, която трябва 
да спази, само да цитирам точно шестнадесет на сто… 

Янко Германов: По точно общината как ще въздейства на хората, как ще ги 
подпомогне, с две думи. 

Десислава Райкова: В програмата е писано, ще се създаде консултативен орган, 
който да подпомага хора с информация и чрез идеи за използване на възобновяеми 
енергийни източници в частните сгради. Освен това ще се кандидатства с проекти, 
където може да използваме енергийни източници, за да можем да си облекчим 
разходите. Но тя доста така е обширна така че трябва да се прочете, за да се разбере 
всичко. 

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” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 24 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията на 
възобновяеми източници, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  
 Приема дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници и биогорива на община Средец за периода 2019-2029г.. 
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Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Програма 

за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на 

община Средец и план за действие за периода 2020-2023г.. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Чолаков заповядайте. 
 Даниел Чолаков: В тази програма включва ли се евтаназия на бездомните кучета. 
 Маргарита Стойчева: Включва, ако се налага, което се извършва от 
лицензирана фирма, лицензирана лаборатория. Евтаназия в определените случаи, ако 
е доказано, че е болно животното, ако е доказано, че е агресивно… 

 Даниел Чолаков: Ако не е, ако е чисто здраво, но бездомно какво се случва, по 
програма какво се правят тези кучета.  
 Маргарита Стойчева: Значи по програма както община Средец в случая все 
още няма изграден приют, има сключен договор с фирма изпълнител. Фирмата по 
график, той ще бъде определен след като се приеме програмата или по сигнали на 
граждани, по жалби, идват в Средец и всъщност хващат, то е пистолет със стрелички, 
упояват кучетата. Имат задължение да ги кастрират, след това да ги ваксинират, 
обезпаразитяват и по закон се връщат на мястото от където са взети. Освен ако не е 
разрешено в район на детски градини, на болница, на училища да се връщат, ако има 
граждани желаещи да ги осиновят се дават за осиновяване от съответната им 
лаборатория или се привеждат до приют. Има ли сме случай на евтаназия, преди 
години имаше ухапан човек мисля, че беше в Дебелт. 

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” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 

20 декември 2019 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.40, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Средец и план за действие за периода (2020-2023г.).  
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне 

на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 

2019/2020 година. 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 Докладва Маргарита Стойчева – директор 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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26 

20 декември 2019 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи,   

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Дава съгласие да се предоставят общински имоти – полски пътища, попадащи 

в масиви за ползване, на ползвателите по сключени споразумения, описани в подробна 
справка за ползвателите в община Средец за стопанската 2019/2020 година, 
неразделна част от настоящото решение и упълномощава Кмета на общината да 
сключи договори за наем по цена в размер на средното годишно рентно плащане за 
обработваеми земи за съответното землище. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



55. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



58. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов въздържал се 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
 От залата излезе Георги Вълчев. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на 

поземлен имот 53984.133.2, находящ се в землището на с. Орлинци, от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор 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” – 2 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 27 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.4, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска  собственост, 

   
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Обявява за частна общинска собственост имот с идентификатор 53984.133.2 
по КККР на с. Орлинци, с начин на трайно ползване – „друга селскостопанска 
територия”, с площ 55404 кв.м., девета категория, с граници и съседи: 53984.167.65, 
53984.133.3, 53984.133.75, 53984.93.166, 53984.93.12, 53984.112.108, 53984.112.68. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев    - 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 
Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в 

землището на гр. Средец. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор 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” – 13 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 28 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38, 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

   
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 

поземлен имот с идентификатор 17974.26.530 в размер на 2726,00 лева. 
2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 

тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 17974.26.530 находящ се в 
землището на гр. Средец с начин на трайно ползване – „друга селскостопанска 
територия”, с площ 8109 кв.м., девета категория в м.”Дервишки път”, с граници и 
съседи: 17974.26.531, 17974.26.528, с начална тръжна цена 3000,00 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 – 15 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 1 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев    - 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев       против 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен 

имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Средец. 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 Докладва Маргарита Стойчева – директор 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 29 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

   
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2019 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №48 – имот с идентификатор 17974.22.987, находящи се 
в землището на гр. Средец. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 17974.22.987 в размер на 389,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 17974.22.987 по КККР на 
гр.Средец с площ 1814 кв.м., нтп – друг вид земеделска земя, седма категория, в 
м.”Болуджа”, при съседи: 17974.22.986, 17974.22.9, 17974.22.989, с начална тръжна 
цена 450,00 лева. 
 4. 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 – 15 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев    - 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под 

наем на част от имот – публична общинска собственост 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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 30 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост,    

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Отдава под наем, чрез процедура на публично обявен търг с тайно 

наддаване, общинско помещение, предназначено за стоматологичен кабинет с площ 
от 23.60 кв.м., находящо се в югозападната част на първи етаж от двуетажна 
масивна сграда – кметство с. Дебелт със з.п. на сградата от 380,00 кв.м., изградена 
в УПИ ХІІ, кв. 34 по плана на селото, с Акт за ПОС № 61/ 11.05.2011 г, при граници на 
помещението: изток и север – коридор, запад-външен зид, юг-складово помещение.  

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за помещението с площ от 
23.60 кв.м. в размер на 141.60 лв. без вкл. ДДС. (определeна 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. 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев    - 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
 В залата влезе Георги Вълчев. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на строеж 

върху строителни петна за изграждане на магазин в УПИ ІІІ, кв.89 по плана 

гр.Средец. 
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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 31 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.45, 
ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 
1. Учредява право на строеж чрез процедура на публично оповестен търг с 

тайно наддаване за изграждане на магазин върху 81 кв.м., ситуирани в УПИ ІІІ, кв.89 
по плана на гр.Средец, целия с площ 5 250 кв.м., с Акт за ЧОС № 970/ 21.10.2002 г., 
при граници на имота: изток-УПИ І, УПИ ІІ, запад, север и юг-улица.  

2. Определя начална тръжна цена на правото на строеж върху 81 кв.м. за 
изграждане на магазин в размер на 1600,00 лв. без вкл. ДДС. 

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 на правото на строеж. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне право на 

безвъзмездно ползване върху част от имот - частна общинска собственост 

(ЧОС) в гр. Средец. 
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. 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

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  № 32 

20 декември 2019 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.51, 
ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Национален Осигурителен 

Институт – териториално поделение гр. Бургас, върху част от имот частна 
общинска собственост, представляващ помещение № 8, с площ от 22,27 кв.м.,  
находящо се на партерен етаж от масивна триетажна жилищна сграда, изградена 
в УПИ І, кв.103 по плана на гр. Средец, при граници на помещението: от две страни –
външен зид, изток и север-стълбище, при граници на УПИ: от три страни-улици,  юг-
УПИ ІІ. За имота е съставен Акт за ЧОС № 938/ 08.07.2002 г. 

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 – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 



69. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 

поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на 

гр.Средец. 
Маргарита Стойчева – директор 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” – 11 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” –  4 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 33 

20 декември 2019 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2019 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №49 – имот с идентификатор 17974.202.2 находящ се в 
землището на гр.Средец; 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 17974.202.2 в размер на 86 733,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 17974.202.2 по КККР на 
гр.Средец с площ 15791 кв.м., нтп – друг вид дървопроизводителна гора, попадаща в 
отдел/подотдел: 103/22- 1039 кв.м. нискостеблени, 102/б- 9021 кв.м. широколистни 
високостеблени, 103/т- 113 кв.м. широколистни високостъблени, 103/с- 4818 кв.м. 
нискостъблени, 103/р- 799 кв.м. иглолистни, в м.”Божура”, при съседи: 17974.202.11, 
17974.202.10, 17974.202.9, 17974.237.2, 17974.202.3, 17974.238.2, 17974.202.4, 
17974.202.1, с начална тръжна цена 86 733,00 лева. 
 4. 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 – 16 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 1 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

               “въздържали се” – 4 
1.   Валери Димитрова Ангелов въздържал се 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        против 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 

поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на 

гр.Средец. 
Маргарита Стойчева – директор 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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 34 

20 декември 2019 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 

поземлен имот с идентификатор 17974.109.49 в размер на 1031,00 лева. 
2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 

тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 17974.109.49 по КККР на 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

гр.Средец с начин на трайно ползване – „друга селскостопанска територия”, с площ 
4962 кв.м. в м.”Малката река”, с граници и съседи: 17974.109.534, 17974.109.50, 
17974.109.697, 17974.1.154, 17974.28.537, 17974.109.48, с начална тръжна цена 
2480,00 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 – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне размера на 

индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства в община 

Средец. 
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 

счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Германов. 
Янко Германов: Доколкото си спомням предни години на село Дебелт беше 

850лв., защо е намалено сега. 
Петя Бойчева: Това е предложението от наша страна. 
Иван Кичев: То е ясно предложението, какъв е мотива. 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Янко Германов: Ние предлагаме старото предложение 850лв., при другите няма 
промяна най малкото. 

Динко Цъцаров: Г-жа Чобанова. 
Йона Чобанова: Сега имайте предвид, че предната заплата на кмета на с. Дебелт 

беше 850лв. и това, че от 01.01. минималната работна заплата на страната става 610лв., 
а по закон кметските наместници не могат да бъдат назначени със заплата над 80% от 
средната заплата на кмет на кметство, изчисленията показват, че 613лв. трябва да е 
максимума на заплатата на един кметски наместник. Мисля че, също съм била кмет, 
не е достойно един кметски наместник да бъде със заплата 610 или 613лв. и да има 
един работник озеленител, който е назначен с 610лв., къде ще стои кмета, къде ще 
стои работника и отговорността каква е. По тази причина имам предложение за кмет 
на кметство с. Дебелт заплатата да е 900лв., а на Драчево и Орлинци 800лв.. 

Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Подкрепям предложението на г-жа Йона Чобанова и само да ви 

кажа, няма никаква логика когато се вдига средната работна заплата, когато се вдига 
минималната работна заплата, говорим за пенсии, ние изведнъж да сваляме заплата. 
Ясно е на всички в тази зала, защо се прави, демонстрация, но човек трябва да е с 
едноцифрено IQ, за да може, такова политическо късогледство да има, благодаря ви. 

Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. 
Иван Кичев: Аз искам да разбера чие е точно предложението, на кого е точно 

това предложение, защото не разбрах от кой е. 
Динко Цъцаров: Докладната записка е от кмета на общината инж. Иван Жабов. 
Иван Кичев: Много ясно те всичките са от него. 
Динко Цъцаров: Други предложения има ли. …Гласуваме предложението на г-

жа Чобанова: за кмет на кметство с. Дебелт заплатата вместо 800лв. предложението е 
да стане 900лв.; кметове на кметства Драчево и Орлинци от 750лв. на 800лв., който е 
съгласен с това предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 10 гласа. 

Динко Цъцаров: Предложението не се приема. Гласуваме предложението на г-н 
Германов – заплатата на кмет на кметство Дебелт – 850лв., който е съгласен с това 
предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 10 гласа. 

Янко Германов: Доколкото разбирам тука има политически натиск, човека вече 
не е от тази партия, която е приближена до кмета и вече нарочно се натиска от човека, 
само и само видяхте ли, ти не си от нашите сега ще намалим парите, толкова струвате. 
Как може да се прави такова нещо, уж цивилизована държава, демократична държава 
и какво общо имаме с европейските. Досега вдигахте данъците, сега намаляте 
заплатите, за мен това е срамно, който гласува сам да си бере гайлето. Това не е 
общински съвет, това е подигравка, няма защо да стоим. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 6 гласа; “въздържали се” –  
няма, Общински съвет прие 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 35 

20 декември 2019 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.5, ал.16 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. 
за заплатите в бюджетните организации и дейности, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Определя индивидуални основни месечни заплати на кметове на кметства в 

община Средец, считано от 01.01.2020 г., както следва: 
1.1. Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души в размер на 

800.00 лв. за: 
- Кмет на кметство с. Дебелт;  

1.2. Кметове на кметства с население от 350 до 500 души в размер на 
750.00 лв. за: 

- Кмет на кметство с. Драчево; 
- Кмет на кметство с. Орлинци. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 6 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 
  4.   Даниел Николов Чолаков       против 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев       против 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова       против 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров       против 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов       против 

  

 
 Иван Кичев: Къде е вносителя, защо го няма, притеснява ме така като го няма… 
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 Динко Цъцаров: Г-жо Дамбулова,  имате ли информация… 
 Георги Вълчев: Най-вероятно неотложна работа в Бургас. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА – Докладна 

записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно:  

Определяне на делегат в Общото събрание на Регионална асоциация на общините 

„Тракия”. 
Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Имате думата за предложения. Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Аз имам процедурно предложение, за да се изчисти от сега 

нататък въпроса то да се решава от болшинството т.е. да не участва т.нар. опозиция, 
така си решавайте, предлагайте си и си гласувайте, нека да не участваме, процедурно 
подложете го да го гласуваме. 

Динко Цъцаров: Няма как да се гласува подобно предложение и вие го знаете, 
всеки има право на глас. Колеги, имате думата за предложения на делегати. …Ако 
нямате, аз предлагам г-жа Стоянка Кисьова и за неин заместник г-жа Красимира 
Георгиева, който е съгласен с моето предложение, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 2 гласа, 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 36 

20 декември 2019 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Определя за свой делегат в Общото събрание на Регионалната асоциация на 

общините „Тракия” г-жа Стоянка Кисьова и за заместник делегат г-жа Красимира 
Георгиева. 

 
 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване 

процедура за провеждане на конкурс за избор на Директор на Общинско 

предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“ гр. Средец и избор на 

членове представители на Общински съвет в комисията за провеждане на 

конкурса. 
 Докладва Николина Дамбулова – зам.-кмет на община Средец.  
 Динко Цъцаров: Заповядайте колеги, за предложения за членове на комисията от 
състава на общинския съвет. Г-жа Чобанова. 
 Йона Чобанова: Предлагам Даниел Чолаков. 
 Динко Цъцаров: Други предложения, заповядайте. 
 Валери Ангелов: Предлагам г-жа Ивелина Стоянова. 
 Динко Цъцаров: Други предложения, г-н Вълчев. 
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 Георги Вълчев: Предлагам г-жа Красимира Георгиева. 
 Красимира Георгиева: Давам си отвод. 

 Динко Цъцаров: Аз предлагам г-жа Яна Биюкова. …Има ли други предложения. 
…Ако няма гласуваме предложението на г-жа Чобанова – Даниел Чолаков да бъде 
представител в тази комисия, който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 10 гласа. 
Динко Цъцаров: За г-жа Стоянова, който е съгласен, моля да гласува „за”, 

„против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 гласа. 
Динко Цъцаров: За г-жа Биюкова, който е съгласен, моля да гласува „за”, 

„против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 гласа. 
Янко Германов: Може ли да ви попитам нещо. Прочетохте длъжностната 

характеристика, ами ЕГН-то забравихте да сложите. 
Йона Чобанова: Можеше и трите имена. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  6 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 37 

20 декември 2019 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.55 от Закона за общинската собственост във връзка 
с чл.30 от Наредба № 2 за създаване и функциониране на общински предприятия на 
територията на община Средец, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
I. Обявява процедура за провеждане на конкурс за избор на Директор на 

Общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" град Средец 
Изисквания за заемане на длъжността: 

1. Да притежават образователно – квалификационна степен магистър по 
икономика или инженер с образователно – квалификационна степен бакалавър 
или магистър; 

2. Да имат не по-малко от 3 години управленски опит; 
3. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено 

престъпление; 
4. Да притежават компютърни компетенции; 
5. Умения за работа в екип; 
6. Да познават Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд и подзаконовите нормативни актове към тях, както и всички 
нормативни актове, свързани с дейността на предприятието, ЗОС, Закона за 
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управление на отпадъците, Закона за местните данъци и такси, Наредбите на 
Община Средец, касаещи дейността на предприятието. 

  Начин на провеждане на конкурса: 
              Конкурсът за заемане на длъжността Директор на общинско предприятие 
„Озеленяване, благоустройство и чистота”  – Средец, се провежда в три етапа: 

 Първи етап - Допускане по документи;  
 Втори етап - Защита на концепция за развитието на общинско предприятие 

„Озеленяване, благоустройство и чистота” за три годишен период. 
Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници А4, поставена в 
запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и позицията, 
за която се кандидатства; 

 Трети етап – Интервю.  
Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление до Кмета на Община Средец за участие в конкурса; 
2. Документ за самоличност /копие/; 
3. Диплома за завършено висше образование  /копие/; 
4. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (оригинал); 
5. Копие от документ, удостоверяващ продължителността на специфичния 

опит; 
6. Автобиография CV формат. 

Кратко описание на длъжността: 
 Ръководи дейността на общинското предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и чистота” гр. Средец, в рамките на предоставените в 
Правилника правомощия; 

 Контролира и носи отговорност за опазване на финансово-счетоводната 
дисциплина, използването на материалните и парични активи, 
законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата на 
предприятието и стопанисването на предоставеното на предприятието 
имущество; 

 Осъществява ежедневен контрол върху спазването на Правилника за 
дейността на Общинското предприятие, действащите нормативни актове, 
решенията на Общински съвет Средец и актовете на Кмета на Общината; 

 Подписва  документи от кореспонденцията на общинското предприятие. 
 

II. Определя двама членове представители на Общински съвет - Средец в 

комисията за провеждане на конкурса: Ивелина Стоянова и Яна Биюкова. 
 

III. Възлага на Кмета на Община Средец да организира процедурата за 

провеждане на конкурс за избор на Директор на Общинско предприятие 

"Озеленяване, благоустройство и чистота" град Средец. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
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Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 6 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   въздържал се 
  4.   Даниел Николов Чолаков   въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров  въздържал се 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   въздържал се 

 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 

имот частна общинска собственост /ЧОС/ в гр. Средец на собственика на 

законно построена върху него сграда. 
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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 

20 декември 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.44, ал.1, т.3, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява цената на правото на собственост на 391/721 кв.м. идеална част 

от Урегулиран поземлен имот I – 655 в кв.54, целия с площ от 721кв.м. по ПУП на 
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гр.Средец, определена от независим оценител на имоти в размер на 10480,00лв. /без 
вкл. ДДС/. 

2. Продава на С. П. Н., Г. Ж. П. и Р. Ж. Н. – наследници на Ж. П. Н. 391/721 кв.м. 
идеални части от Урегулиран поземлен имот I – 655 в кв.54, целия с площ от 721кв.м. 
по ПУП на гр. Средец, при граници на УПИ: улица, УПИ II-656, УПИ VIII-658 и улица, 
за сумата от 10480,00лв. /без вкл. ДДС/. 

3. Упълномощава кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
имота на общината със собствениците на законно построената върху него сграда. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: Предпоследна ТОЧКА ТРИДЕСЕТА от дневния ред – 

Докладна записка от Валери Ангелов – 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 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 39 

20 декември 2019 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

        Отпуска еднократни финансови помощи на: 
 Т. Н. Р., 47г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 С. Х. Й., 52г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 Д. Д. Х., 37г., живущ в с. П., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 Д. Д. Т., 65г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 П. И. П., 55г., живущ в с. З., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 М. Й. С., 64г., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 Р. К. К., 46г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 200лева; 
 Ж. С. И., 69г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 150лева; 
 А. Й. А., 60г., живущ в с. С., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 П. И. В., 38г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Х. В. А., 50г., живущ в с. Д., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 В. Д. Т., 66г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 А. И. М., 32г., живуща в гр. Средец – сумата от 150лева. 
 

 
Динко Цъцаров: Минаваме към последната ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от 

дневния ред – Питания. Започваме с питането отправено от г-н Кичев от предното 
заседание на общинския съвет, относно график за сметосъбиране и сметоизвозване на 
битови отпадъци на територията на общината за 2019г. Г-н Кичев получихте отговор, 
също така и на всички съветници съм го изпратил. Имате ли въпроси, коментари… 

Иван Кичев: Той графика е добре направен, стига да се изпълнява, защото не се 
изпълнява. Оня ден питането беше, защо не се изпълнява, то е ясно че график ще има 
и това е част от задължението на директора на предприятието да бъде изготвен такъв 
график. Въпроса е защо не се изпълнява, какви са причините. 

Инж. Иван Георгиев: Когато графика не се изпълнява автомобилите са в ремонт. 
Доста често влизат в ремонт. Автомобилите са стари както знаете. Имаме три 
автомобила за тридесет и три села и града. Това е причината, за да не спазваме 
графика. 

Иван Кичев: А има ли случаи, в които автомобили да извозват на закритото депо 
отпадъци. 

Инж. Иван Георгиев: Не, беше преди да бъде закрито. 
Иван Кичев: Няма такива случаи, дори и на едно видео да кажем че са. И в 

момента не продължавате там да изхвърляте. 
Инж. Иван Георгиев: Не. 
Йона Чобанова: А има ли случаи когато шофьорите събота и неделя возят 

сметта. 
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Инж. Иван Георгиев: Да, има случаи. 
Йона Чобанова: Това кое го налага, защото аз имам някакви други подозрения, 

нали предвид това, че има развален автомобил на който шофьора цял ден лежи или си 
стои в къщи и може примерно на изправния автомобил да бъдат на две смени 
шофьорите от шест до два или от два до осем да кажем в работен ден, те излизат в 
събота и неделя да работят, което ме навежда на мисълта, че плащате двойни надници. 
И това е по желание на шофьорите, това не го казвам случайно, казвам го защото до 
мен е стигнала такава информация и хората го говорят много активно. 

Инж. Иван Георгиев: Значи ако не са излезли през седмицата, излизат събота и 
неделя и не се плащат двойни надници. 

Йона Чобанова: Ами да примерно не са излезли четвъртък и петък да вземат по 
25лв. надник, ами ще излязат събота и неделя да вземат 50лв. надник, това не съм 
сигурна обаче. Защото част от вашите служители долу от ОБЧ коментират този факт, 
по молба на шофьорите ги изкарвате да работят, за да вземат по големи заплати. 

Инж. Иван Георгиев: Не, няма такова нещо. Когато не са работили през 
седмицата, тогава събота и неделя излизат. Когато има заповед за почивните дни да се 
работи примерно сега когато около Коледа и Нова година има повече почивни дни ще 
има дежурни автомобили, които ще работят, тогава вече се плащат допълнителни 
средства. 

Йона Чобанова: Само празничните дни, не сме сигурни. 
Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Аз по скоро искам само да дадете някакъв телефон когато има 

такъв проблем да може гражданите да веднага да се осведомяват, примерно има такъв 
проблем, че колата не може да отиде до село и т.н., да знаят на кой телефон да попитат 
защо не е дошла колата. 

Инж. Иван Георгиев: Да, има два телефона. 
Георги Вълчев: Дайте един телефон, ние ще го обявим на гражданите, ще видим 

как е графика и т.н. 
Инж. Иван Георгиев: 0884318882. 
Динко Цъцаров: На 12.12. имаше входирано питане от г-н Вълчев, което също ви 

беше изпратено. Г-н Вълчев, би трябвало да сте получили отговора и Вие на въпроса. 
На 13.12. от групата общински съветници от БСП също имаше входирани пет броя 
питания. Имате думата колеги… 

Янко Германов: Не сме ги анализирали още. 
Иван Кичев: Вчера ги получихме, така че нямаше време да ги разгледаме 

подробно, ще има допълнителни, благодаря за което все пак. 
Динко Цъцаров: И ние ги получихме вчера, веднага сме ви ги изпратили. Има ли 

други питания към представителите на общинска администрация. 
Иван Кичев: Едно питане имам към г-жа Пашова. Възможно ли е физическо 

лице, притежател на МПС, случайно да се окаже, че не плаща данъци, че не дължи 
данъци. Има ли такъв вариант.  

Веселина Пашова: Има такива, да. 
Иван Кичев: При какви обстоятелства. 
Веселина Пашова: Събираемостта не е сто процента. 
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Иван Кичев: Не дължи, не ме разбрахте. 
Веселина Пашова: Ако колата е регистрирана преди 2015г. е притежавана от 

2015г. и не е дошъл да я регистрира, защото тогава беше с декларации сигурно няма 
да има данъци определено. До 2015г. преди връзката с КАТ, защото сега няма начин 
КАТ получава информация, 2015г. бяха с декларации. 

Иван Кичев: А вярно ли е че 2016г. прокурорска проверка установява над 
петстотин автомобила с подобно състояние. 

Веселина Пашова: Аз лично не знам. За общината ли става въпрос. 
Иван Кичев: Вие лично не знаете, да, за общината. Добре благодаря ви за 

изчерпателния отговор. 
 
Други питания не постъпиха. 

 
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 

закри Третото заседание на Общински съвет на община Средец. 
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