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На 18 март 2020 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 т.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация в зала №1 на общинска 
администрация от 9.30 часа се проведе Шестото заседание на Общински съвет на 
община Средец. 

На заседанието присъстваха: зам.-кметът на община Средец – Николина 
Дамбулова и  директори на дирекции в общинска администрация. 

На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника: 
1.   Владислава Станилова Цанева  
2.   Георги Димитров Вълчев  
3.   Даниел Николов Чолаков  
4.   Димитър Киряков Янков 
5.   Динко Янев Цъцаров 
6.   Иван Димитров Кичев 
7.   Ивелина Стоянова Стоянова 
8.   Йона Николова Чобанова  
9.  Красимира Янкова Георгиева 
10.  Лало Антонов Гюров 
11.  Мартин Тодоров Джермов 
12.  Стоянка Стоянова Кисьова 
13.  Тодор Стаматов Стаматов 
14.  Яна Иванова Биюкова 
15.  Янко Калудов Германов  



2. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 
 Отсъстваха по уважителни причини Петьо Колеолов и Валери Ангелов. 

Закъсня общинският съветник Мартин Джермов. 
 Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, в залата присъстват 
четиринадесет общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам Шестото 
редовно заседание на Общински съвет – Средец. Предстои да изберем секретар на 
днешната сесия и да гласуваме дневния ред. Преди това, предвид обявеното 
извънредно положение в страната и препоръките на Националния кризисен щаб и 
здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в дадено 
помещение и спазване на лична дистанция, като превенция за неразпространение на 
коронавирусната инфекция, на основание чл.32 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Средец,  правя предложение днешното заседание да се 
проведе при закрити врати, като присъстват единствено представители на общинска 
администрация с пряко отношение към обсъжданите докладни. Който е съгласен с 
така направеното предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1, приема се. 

Динко Цъцаров: Предлагам г-жа Боюкова да стане секретар на днешната сесия. 
…Има ли други предложения колеги. Ако нямате, който е съгласен г-жа Биюкова да  
бъде секретар на днешното заседание, моля да гласува „за”, „против”, „въздържал се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Яна Биюкова зае своето място. 

На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред 
предложен в поканите до всички с постъпилата допълнителна докладна записка от  
постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 
подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи. 
 Динко Цъцаров: Колеги, знаете че заради извънредната ситуация с 
председателите на постоянните комисии решихме общото заседание на комисиите  да 
се проведе днес, след което по време на сесията, обсъждаме, гласуваме и вземаме  
решение по съответната докладна записка. Предстои да гласуваме проекта за дневен 
ред, който е пред вас. Има ли предложения за промяна или допълнение на дневния 
ред. …Нямате, който е съгласен с така предложения проект, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, приема се. 

Шестото 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: 

Приемане на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в 
община Средец; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение 
на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 
през 2019 година; 
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3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 
2020 – 2023 год.; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване  на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 
план за развитие на община Средец 2014 – 2020 г. през 2019 година; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване на община Средец с проект „Осигуряване на професионалнo 
оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Средец” по 
фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови 
средства по проект „Осигуряване на професионалнo оборудване на кухненски 
блок на Домашен социален патронаж, гр.Средец”; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване пред Министерство на енергетиката по Програма 
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, 
Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - 
системи за външно изкуствено осветление на общините“; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване на Народно читалище "Просвета – 1886" с. Дюлево, общ. 
Средец по  процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-
19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с 
поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на 
селата” – втори прием, от Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-
2020; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване  по  процедура чрез подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец – подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, 
свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното 
наследство на селата” от Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-
2020, с проектно предложение "Зелено-флора на защитена местност „Царски 
кладенец“; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване на Народно читалище "Просвета – 1930" с. Голямо Буково, 
общ. Средец по  процедура чрез подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, 
свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното 
наследство на селата” – втори прием, от Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020; 
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11.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Временната комисия за 
избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 9 на Общински съвет – 
Средец, Протокол 2/ 04.12. 2019 г., относно: Избор на съдебни заседатели в 
Районен съд – Средец; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: 1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на 
прокарване и  сервитут  на обслужваща улица за транспортен достъп през 
поземлени имоти: п.и.17974.109.655- публична  общинска собственост, с акт 
№920/31.10.2017г., начин на трайно ползване- пасище, с обща площ 20901 кв.м. 
,местност „Малката река“, и п.и. 17974.109.47- частна  общинска 
собственост, с акт № 3484/30.05.2017г., начин на трайно ползване-друг вид 
дървопроизводителна гора, с обща площ 34588 кв.м., местност „Червен 
бряг“,  за второстепенна улица и достъп до поземлени имоти п.и.17974.109.36, 
п.и.17974.109.39, п.и.17974.109.44,и п.и.17974.109.46,  всички частна 
собственост, с начин на трайно ползване  дървопроизводителна гора, по 
кадастралната  карта на землището на гр. Средец общ. Средец, одобрена през 
2018г., със заповед на изпълнителен директор на АГКК. 

         2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/, за трасе на 
обслужваща улица за транспортен достъп, през  поземлени имоти: 
17974.109.655 – публична  общинска собственост, начин на трайно ползване – 
пасище и 17974.109.47 – частна  общинска собственост – друг вид 
дървопроизводителна гора, до поземлени имоти: 17974.109.36,  17974.109.39, 
17974.109.44  и 17974.109.46, всички  с начин на трайно 
ползване  дървопроизводителна гора,  по кадастралната  карта на землището 
на гр. Средец общ. Средец; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – държавна 
собственост с отпаднало предназначение за Министерство на отбраната в с. 
Факия, по реда на чл.54 от ЗДС; 

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие  за безвъзмездно прехвърляне на собственост на поземлен 
имот с индентификатор  70322.86.10 по КККР на с. Суходол, община Средец на 
Държавата; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот частна общинска собственост в с. Загорци на собственика 
на законно построена върху него сграда; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Зорница; 

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

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в 
землището на с. Пънчево;  
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19.  Докладна записка от Постоянната комисия по “Здравеопазване, социални 
дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни 
финансови помощи; 

20.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 6 на Общински 
съвет – Средец./ 
 
 

 ТОЧКА ПЪРВА от днешния дневен ред – Докладна записка от инж. Иван 

Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба №1 за 

поддържане и опазване на обществения ред в община Средец. 

Докладва председателят на съвета. 
Динко Цъцаров:  Имате думата, колеги. Заповядайте г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Само да попитам, ще се вземат ли мерки относно изпълнението 

на наредбата. Там голямата част е отделена за каруци и т.н., ако знаете досега нещо 
изпълнено ли е или само си приемаме наредбата. 

 Динко Цъцаров: След като има наредба би трябвало да се изпълнява….. 
Георги Вълчев: Ами, нещо като допълнение към тази наредба, че се носи 

отговорност от тези, които не я изпълняват ще има ли или само си приемаме тука. 
Динко Цъцаров: Това е предложения проект г-н Вълчев. Секретарят е в отпуск, 

не знам кой може да отговори на този въпрос. Лично мнение изразявам, че щом има 
предписания в наредбата, изпълнителната власт е длъжна да съблюдава за  
изпълнението им. 

Георги Вълчев: Не съм видял каруца до сега с необходимите неща. 
Други изказвания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 2 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 68 

18 март 2020 година 
 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 от АПК и чл.8 от ЗНА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Приема Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община 
Средец. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 1 
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               “въздържали се” – 2 
1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков        за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
  
 В залата влезе Мартин Джермов. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна 

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

Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 година. 

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” – 10 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – 
3 гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 69 

18 март 2020 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.66 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал.4 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Приема Отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост през 2019 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
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Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 3 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев        против 
  4.   Даниел Николов Чолаков        против 
  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ТРЕТА – Докладна 

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

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 год.. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация.   

Динко Цъцаров: Благодаря. Заповядайте колеги за въпроси. Г-н Янков, 
заповядайте. 

Димитър Янков: Предходната и тази точки от дневния ред са свързани, едното е 
отчет, другото стратегия  за общинската собственост. Вижте, аз се въздържах предния 
път, обръщам внимание, в залата сме петнадесет човека, без помощ от опозицията 
няма да се приеме нищо на настоящата сесия. Не е въпроса да се заяждаме обаче и да 
правим някакъв бунт, особено при тази ситуация, ще проявим разбиране въпреки, че 
такова не сме виждали от управляващата група. А що се отнася до тази докладна 
конкретно, говорим за придобиване на имоти, ние не придобиваме имоти, ние само 
продаваме. Тази стратегия, тя е една гола стратегия, тя е един формален акт, той ще се 
приеме, въпросът е по принцип когато говорим за придобиване, кажете ми какви 
имоти придобиваме. Тези които примерно ще ни даде Министерството на отбраната 
или пък евентуално дай боже има някой инвеститор, че да ги продадем на 
инвеститора, ако ще ги продадем поне да има реално за града. Имоти не се 
придобиват, имоти само се продават, държа на това да отбележа, макар че ще гласувам 
за тази докладна. Просто малко понеже в този дневен ред, както гласувахме този 



8. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

дневен ред има продажби, които нямат никаква спешност, нека да минат тези 
продажби. Ще ми е интересно, някой ще завиши ли цените от вас, колеги 
управляващи на тези точки от дневния ред където примерно са продажбите, поне като 
ще продаваме да е с пари, това съм го казвал и друг път. Благодаря. 

Други изказвания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 
2 гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 70 

18 март 2020 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл. 6, 
ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 
2020г.-2023г. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 3 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев        против 
  4.   Даниел Николов Чолаков        против 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 



9. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна 

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

Общинска програма за закрила на детето за 2020 година. 

Докладва Лалка Бойчева – гл.експерт „Социални дейности“, дирекция 
„Образование, здравеопазване, социални дейности, интеграция на малцинствата и 
спорт" 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  № 71 

18 март 2020 година 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
закрила на детето, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 година на община 
Средец. 
 

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

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 



10. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване  на Годишен доклад 

за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Средец 2014 – 2020 г. през 2019 година. 

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” – 11 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 
1 глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 72 

18 март 2020 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.23, т.4, от Закона за регионално развитие и чл.91, ал.4 
от Правилника за приложение на ЗРР, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план 
за развитие на община Средец 2014-2020г. за 2019 година и приложенията към него. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 3 
               “въздържали се” – 1 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        против 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 



11. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов       против 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна 

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

Кандидатстване на община Средец с проект „Осигуряване на професионалнo 

оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Средец” по 

фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови 

средства по проект „Осигуряване на професионалнo оборудване на кухненски блок 

на Домашен социален патронаж, гр. Средец”. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте за въпроси по докладната. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Не е точно по същество с докладната, макар че е свързана с нея 

донякъде, това е хубаво, че ще се закупят и оборудва кухненския блок. Имаше един 
проект преди време или идея ли беше, спомням си това в предния мандат - обяд за 
гражданите на Средец или топъл обяд, нещо такова. Какво се случи, ако някой е в 
течение, реализира ли се. 

Маргарита Стойчева: Да, топъл обяд се реализира и всъщност патронажа 
отново изготвя храната. 

Димитър Янков: Продължава ли да действа и за колко време. 
Маргарита Стойчева: Мисля, че към края на годината приключи, за две години 

беше.  
Димитър Янков: После няма ли срокове да се продължава, това е една добра 

инициатива. 
Маргарита Стойчева: Когато има възможност пак ще се кандидатства, в 

момента в който може да се кандидатства отново ще се възползваме. 
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” – 14 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 73 

18 март 2020 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 с проект „Осигуряване на 
професионално оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж 
гр.Средец” пред фонд „Социална закрила” към МТСП. 



12. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 2. Дава съгласие община Средец да осигури съфинансиране на дейностите по 
проекта, съгласно указанията към бенефициентите, в размер на 10% от общия 
бюджет или  3 600,00 /три хиляди и шестстотин/ лева. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” –1 
               “въздържали се” – няма 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        против 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДМА от дневния ред – Докладна 

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

Кандидатстване пред Министерство на енергетиката по Програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, 

Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - 

системи за външно изкуствено осветление на общините“. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Заповядайте за въпроси колеги. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Не е въпрос, една препоръка, ще използвам момента, защото 

става въпрос за такъв проект, за да не поставям въпроса впоследствие. В село 
Белеврен, предполагам, че някои от присъстващите знаят, че съм от това село, 
уличното осветление, доколкото го има, те не са много лампи, работи следобедните 
часове през деня, през нощта не работи, има някакъв проблем явно с часовника. 
Просто да се обърне внимание от администрацията, вероятно има който да го 
поддържа да обърне внимание. Също централната крушка, центъра не е осветен. 



13. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Такива въпроси ми бяха поставени и използвам момента предвид, че става въпрос за 
енергийна ефективност, свързано е някак, благодаря. 

Маргарита Стойчева: На Общинското предприятие ще бъде предадено. 
Други изказвания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 74 

18 март 2020 година 
  
 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
            1. Упълномощава  кмета на община Средец да кандидатства за финансиране 
пред Министерство на енергетиката по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на 
общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на 
общините“ с проект „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна 

система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр. Средец, 

община Средец”. 
            2. Дава съгласие за сътрудничеството между община Средец и партньор по 
проекта. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 



14. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ОСМА –  Докладна 

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

Кандидатстване на Народно читалище "Просвета – 1886" с. Дюлево, общ. Средец 

по  процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  

„МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и 

възстановяване на културното и природното наследство на селата” – втори 

прием, от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ 

Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 75 

18 март 2020 година 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,  
    

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Потвърждава, че дейностите по проект „Дюлевско настроение“,  с който НЧ 
"Просвета - 1886год." с. Дюлево ще кандидатства по процедура чрез подбор на 
проектни предложения № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 
”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и 
природното наследство на селата” – втори прием, от Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020, съответстват на приоритетите на Общински план за развитие 
на община Средец 2014-2020, а именно: ЦЕЛ 2: Повишаване на конкурентната 
способност на общинската икономика, МЯРКА 5: Развитие на културен и 
екологичен туризъм като диверсификатор на профила на местната икономика, 
Дейност: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природно културното 
наследство. 
 

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

                                                                                                               Секретар: 

               “въздържали се” – няма 
1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: С ТОЧКА ДЕВЕТА продължаваме – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по  

процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ 

Средец – подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и 

възстановяване на културното и природното наследство на селата” от 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение 

"Зелено-флора на защитена местност „Царски кладенец“. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Г-н Янков. 
Димитър Янков: „Царски кладенец“ е едно находище на божур, когато божура 

изчезна от „Божура” го преместихме в „Царски кладенец“ въпросното находище. 
Какво точно ще се прави, защото много общо беше описано. 

Маргарита Стойчева: Първото нещо, което ще се направи е да се създаде 
екологична група, която ще прави изследване не божура само, а и на всички растения, 
билки, които растат в този район. Като имаме вече разрешение и от РИОСВ, онези 
растения, които са защитени само ще се снимат и след това ще се изработи книга, 
която е с цялото природно наследство на района. 

Димитър Янков: Коя ще е тази група хора, от какви хора ще е. 
Маргарита Стойчева: Група от млади хора с участието на еколога. Все още се 

пише проекта и еколога на общината… 
Димитър Янков: И това нещо не е в тежест на общинския бюджет нали така. 
Маргарита Стойчева: Не, абсолютно, те са в рамките на… 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Димитър Янков: Обаче все пак се харчат едни пари, по какъв начин ще се 
похарчат, аз разбирам това примерно учебници или студенти, някакви млади хора се 
ангажират с цел да придобият някакви познания, но ако е да се хвърлят едни пари на 
една група, която просто ще усвои дадени пари, това просто така с начина на 
реализиране ли са, за това задавам въпроса, не съм съгласен. 

Маргарита Стойчева: Освен цялата тази така да я нарека експедиция, която ще 
се направи, това са под ръководството на еколога, това са млади хора, които и досега 
участват в такива проекти с екологична насоченост… 

Димитър Янков: Добре, кажете ги тези млади хора, които сега… 
Маргарита Стойчева: Аз не ги познавам, за да ви кажа имената. 
Димитър Янков: Досега участват пък не ги познавате. 
Яна Биюкова: Доколкото съм запозната и ми е известно г-н Янков, ако мога да 

ви отговоря аз на този въпрос, от доста време насам се води една екологична група, 
които ходят и обследват части в нашия район в общината. Ръководител е Бисер 
Петков – еколог на общината, мисля че той ще я поеме тази част и той има  група от 
млади хора ученици, които работят от години назад и им е известно и знаят как да 
постъпят към това изследване.  

Димитър Янков: Ученици наши. 
Яна Биюкова: Да, аз мога да ви цитирам имената. 
Маргарита Стойчева: Наши от общината, няма да има външни хора. 
Димитър Янков: Тука говорим за екология, за ботаника и в конкретния случай, 

аз ще го подкрепя, но исках да знам за какво, да не би да потънат в някаква си работна 
група, която да изчерпи едни средства, щом е поне с обучителна цел съм съгласен. 

Маргарита Стойчева: С обучителна цел и в крайна сметка ще бъде издадена 
книга, която ще бъде в голям печат. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 76 

18 март 2020 година 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
         1. Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект 

"Зелено-флора на защитена местност „Царски кладенец“ по процедура 
BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, 
свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на 
селата” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ 
Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

         2. Дейностите включени в проектното предложение съответстват на 
приоритетите на Общински план за развитие на община Средец 2014-2020, а 
именно: ЦЕЛ 2: Повишаване на конкурентната способност на общинската 
икономика, МЯРКА 5: Развитие на културен и екологичен туризъм като 
диверсификатор на профила на местната икономика, Дейност: Консервация, 
опазване, популяризиране и развитие на природно културното наследство. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на Народно 

читалище "Просвета – 1930" с. Голямо Буково, общ. Средец по  процедура чрез 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец -  

подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване 

на културното и природното наследство на селата” – втори прием, от 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

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. 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

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  № 77 

18 март 2020 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет - Средец потвърждава, че дейностите по проект 

„Оборудване, обзавеждане и попълване на библиотечния фонд, на библиотеката 

към НЧ „Просвета 1930“,  с който НЧ "Просвета - 1930" с. Голямо Буково ще 
кандидатства по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-
19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с 
поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – 
втори прием, от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ 
Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съответстват на 
приоритетите на Общински план за развитие на община Средец 2014-2020, а 
именно: ЦЕЛ 2: Повишаване на конкурентната способност на общинската 
икономика, МЯРКА 5: Развитие на културен и екологичен туризъм като 
диверсификатор на профила на местната икономика, Дейност: Консервация, 
опазване, популяризиране и развитие на природно културното наследство. 
 

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

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Докладна 

записка от Динко Цъцаров – Председател на Временната комисия за избор на 

съдебни заседатели, избрана с Решение № 9 на Общински съвет – Средец, 

Протокол 2/ 04.12. 2019 г., относно: Избор на съдебни заседатели в Районен съд – 

Средец. 
 Докладва вносителя. 
 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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 78 

18 март 2020 година 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 68, ал.1 и чл. 68а от ЗСВ, в изпълнение на 
разпоредбите на Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Определя и предлага на Бургаски окръжен съд за назначаване на следните 

кандидати за съдебни заседатели в Районен съд гр. Средец: 
1.    Димитър Георгиев Чечев  - вх. № 99-00-85/12.12.2019г. 
2.    Михаил Стоянов Тодоров - вх. № 99-00-87/17.12.2019г. 
3.    Катя Велчева Станкова  - вх. № 99-00-89/20.12.2019г. 
4.    Красимир Стоянов Тодоров  - вх. № 99-00-02/14.01.2020г. 
5.    Калинка Тодорова Йонева - вх. № 99-00-10/24.01.2020г. 

 
 
 Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: 1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване 

и  сервитут  на обслужваща улица за транспортен достъп през поземлени 

имоти: п.и.17974.109.655- публична  общинска собственост, с акт 

№920/31.10.2017г., начин на трайно ползване- пасище, с обща площ 20901 кв.м. 

,местност „Малката река“, и п.и. 17974.109.47- частна  общинска собственост, с 

акт № 3484/30.05.2017г., начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна 

гора, с обща площ 34588 кв.м., местност „Червен бряг“,  за второстепенна улица 

и достъп до поземлени имоти п.и.17974.109.36, п.и.17974.109.39, п.и.17974.109.44 и  

п.и.17974.109.46,  всички частна собственост, с начин на трайно 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

ползване  дървопроизводителна гора, по кадастралната  карта на землището на 

гр. Средец общ. Средец, одобрена през 2018г., със заповед на изпълнителен 

директор на АГКК. 
   2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/, за трасе на 

обслужваща улица за транспортен достъп, през  поземлени имоти: 17974.109.655 

– публична  общинска собственост, начин на трайно ползване – пасище и 

17974.109.47 – частна  общинска собственост – друг вид дървопроизводителна 

гора, до поземлени имоти: 17974.109.36,  17974.109.39, 17974.109.44  и 17974.109.46, 

всички  с начин на трайно ползване  дървопроизводителна гора,  по 

кадастралната  карта на землището на гр. Средец общ. Средец. 

Докладва инж. Яна Кирязова – директор дирекция „Устройство на територията, 
строителство, екология и БКС” 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  № 79 

18 март 2020 година 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Общинският съвет гр. Средец на  основание чл.29, ал.1  от Закона за 
опазване на земеделските земи  и чл.30 от Правилника за приложение на Закона за 
опазване на земеделските земи, Дава  Предварително съгласие за право на 
преминаване, право на прокарване и  сервитут  на обслужваща улица за транспортен 
достъп през поземлени имоти: п.и.17974.109.655- публична  общинска собственост, с 
акт №920/31.10.2017г., начин на трайно ползване- пасище, с обща площ 20901 кв.м., 
местност „Малката река“, и п.и. 17974.109.47- частна  общинска собственост, с 
акт № 3484/30.05.2017г., начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна 
гора , с обща площ 34588 кв.м., местност „Червен бряг“,  за второстепенна улица  и 
достъп до поземлени имоти п.и.17974.109.36, п.и.17974.109.39, п.и.17974.109.44 и 
п.и.17974.109.46,   частна собственост, с начин на трайно 
ползване  дървопроизводителна гора, по кадастралната  карта на землището на 
гр.Средец общ. Средец, одобрена през 2018г., със заповед на изпълнителен директор 
на АГКК. 
           2. Общинският съвет гр.Средец на основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, Допуска изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/ 
за трасе на обслужваща улица и транспортен достъп през поземлени имоти: 
п.и.17974.109.655- публична  общинска собственост, с акт №920/31.10.2017г., начин 
на трайно ползване- пасище, местност „Малката река“, и   п.и. 17974.109.47- 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

частна  общинска собственост, с акт № 3484/30.05.2017г., начин на трайно ползване 
„друг вид дървопроизводителна гора“, местност „Червен бряг“,  за второстепенна 
улица,  и достъп до поземлени имоти п.и.17974.109.36, п.и.17974.109.39, 
п.и.17974.109.44,и п.и.17974.109.46,   частна собственост, с начин на трайно 
ползване  дървопроизводителна гора, по кадастралната  карта на землището на 
гр.Средец общ. Средец. 
              3. Общинският съвет гр. Средец на основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПП 
/парцеларен план/ за трасе на обслужваща улица и транспортен достъп през 
поземлени имоти: п.и.17974.109.655 - публична  общинска собственост, с акт 
№920/31.10.2017г., начин на трайно ползване - пасище, с обща площ 20901кв.м., 
местност „Малката река“, и п.и.17974.109.47-частна общинска собственост, с акт 
№ 3484/30.05.2017г., начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна гора, с 
обща площ 34588 кв.м., местност „Червен бряг“,  за второстепенна улица  и достъп 
до поземлени имоти п.и.17974.109.36, п.и.17974.109.39, п.и.17974.109.44 и 
п.и.17974.109.46, частна собственост, с начин на трайно ползване 
„дървопроизводителна гора“, по кадастралната  карта на землището на гр. Средец 
общ. Средец.    
 

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

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
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                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Димитър Янков: Г-н председател, да направим една кратка почивка …. 
Динко Цъцаров: Десет минутна почивка стига ли. …Обявявам десет минутна 

почивка. 
След изтичане на времето за почивка заседанието продължи с кворум от 

петнадесет общински съветника.  
Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от днешния дневен 

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

Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – държавна 

собственост с отпаднало предназначение за Министерство на отбраната в 

с.Факия, по реда на чл.54 от ЗДС. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Заповядайте за въпроси колеги. 
Димитър Янков: За сградата на училището ли говорим. 
Маргарита Стойчева: Не, това е извън регулация имота, имот, който е бил 

предназначен за монтиране на куполи на танкове. Нека да го придобие общината, това 
е земеделска земя, не се плащат данъци, то не е декларирано както са предишните 
имоти. 

Янко Германов: Ами като го придобием какво ще го правим. Интересно ми е, 
толкова много като го искат. 

Маргарита Стойчева: Защо да не го придобием, идеята ни е заедно с другите 
имоти в едно общо мотивирано искане, ако успеем да намерим и други имоти които 
наистина не са нужни на Министерството на отбраната, нека да ги придобием. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 80 

18 март 2020 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл.54 от Закон за държавната 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: 

 
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 
поземлен имот с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната, 
представляващ: 

- Поземлен имот с идентификатор 76039.52.791 по КККР на с. 
Факия, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено 
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                                                                                                               Секретар: 

стопанско предназначение, с площ 12220 кв.м., с граници и съседи 76039.52.258,   
76039.52.3, 76039.52.2, 76039.52.1, 76039.13.87, 76039.52.220.  
 

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

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие  за 

безвъзмездно прехвърляне на собственост на поземлен имот с индентификатор  

70322.86.10 по КККР на с. Суходол, община Средец на Държавата. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Въпроси имате ли колеги. 
Янко Германов: Защо го предоставяме ***. 
Маргарита Стойчева: За тези три язовира вече е минала докладната още през 

2018г., тогава се даде възможност точно по този параграф 33 от Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите, язовири, които общината прецени и които не се 
ползват, а носят само разходи, защото знаете, че ние плащаме за оператори и трябва да 
се поддържат тези язовири. Отдавали сме ги на концесии, не е имало желание да се 
наемат нито под наем, нито на концесии, затова тези три язовира, които са описани в 
докладната сме ги предали на държавата. Всъщност още не сме ги предали, но е 
започнала процедура, и първите два язовира Зорница 2 и 3, минало е комисия, всички 
документи са абсолютно изрядни и на сто процента предадени. Този язовир 
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                                                                                                               Секретар: 

„Джандема“ нямаше акт за съоръжението, всъщност това насипище играе ролята на 
язовирна стена, а сега с последните указания трябва да се предадат язовир заедно с 
водостопанското съоръжение. И тъй като за насипището нямаше акт за собственост, 
комисията ни го върна да се актува и отново да мине с решение на общинския съвет, 
за да продължи процедурата за предаване на държавата. Това ще стане с договор с 
областен управител. За двата язовира вече имаме положителен отговор. 

Димитър Янков: Значи тази докладна е много омотана, ви казвам три пъти е 
четох и не можах да я разбера до края. В крайна сметка три язовира са предложение, 
двата са прехвърлени, държавата ги е приела… 

Маргарита Стойчева: Не са прехвърлени още, имаме положително становище и 
очакваме за другите два. 

Димитър Янков: Защото това не става ясно, този е третия и е върнат заради 
стената, за да се включи тя вътре, така ли да разбирам. Така, и другото нещо, което не 
става ясно колко е площта, на едно място е 12дка, а на друго 41 пише. 

Маргарита Стойчева: Насипището е 3507 кв.м., а язовира 27908 кв.м. това е 
„Джандема“. 

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” – 13 гласа; “против” – 1 глас; “въздържал се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 81 

18 март 2020 година 
 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона  за общинската собственост,  във 
връзка с §33 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
  I. Дава съгласие  да бъде предоставена безвъзмездно собствеността на 
Държавата на Поземлен имот с идентификатор 70322.86.10., номер по предходен 

план № 086010, ЕКАТТЕ 70322 с площ 3507 кв.м., находящ се в местността 

„Джендема” в землището на с. Суходол, Община Средец, Област Бургас, начин на 

трайно ползване: насип, насипище при граници: поземлени имоти с 

индентификатор: 70322.87.11, 70322.138.2, 70322.139.4, 70322.77.14, 70322.86.9 и 

70322.86.8,  имотът  актуван с Акт за публична общинска собственост по КККР 

№1404/02.12.2019 год..  

 II. Упълномощава  Кмета на община  Средец, да предприеме  всички правни и 
фактически действия по изпълнение на взетото решение. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – 1 
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                                                                                                               Секретар: 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков       против 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  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 ПЕТНАДЕСЕТА – Докладна записка от 

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

общинска собственост в с. Загорци на собственика на законно построена върху 

него сграда. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация.   

Динко Цъцаров: Въпроси колеги.  
Йона Чобанова: Целият парцел е 154кв.м. 
Веселина Пашова: Да, това е земята на ракиения казан в с. Загорци на 

кооперацията. 
Димитър Янков: На какво основание е построена тази сграда там. 
Веселина Пашова: На общински терен, на какво основание,…. то е на времето 

още, кооперацията. 
Димитър Янков: Кога на времето. 
Веселина Пашова: Нотариалния акт е от 2019г., ако това сте забелязали, но 

когато е било кооператива, незнам, много е стара сградата. 
Йона Чобанова: То е било сигурно на ТКЗС-то, после при разделните 

протоколи… както навсякъде, просто е вътре в селото.. 
Веселина Пашова: Построено е върху общински терен, който искат сега да го 

закупят, малък е терена, с цел сигурно да продадат казана. 
Йона Чобанова: Сградата като е тяхна собственост, да притежават и терена. 
Димитър Янков: Малък терен, но в крайна сметка вдигната ли е цената спрямо 

оценката, защо ми прави впечатление някъде се вдига цената, някъде не се вдига, по 
принцип говоря. 
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                                                                                                               Секретар: 

Веселина Пашова: Имате предвид с 10% когато има търг, това е защото сградата 
е тяхна. 

Динко Цъцаров: Не е вдигната. 
Димитър Янков: Говоря, че в някои докладни, сега може би не всички са 

включени, *** както и при предни сесии за някои имоти се вдига цената спрямо 
оценката на лицензирания оценител, за други не се вдига, това прави впечатление на 
двоен аршин, пак го повтарям. 

Веселина Пашова: Може би тези имоти, които са със сравнителния метод ***. 
Димитър Янков: Не говоря за метода на оценяване, говори, че примерно 

оценката е 1000лв. и администрацията предлага примерно 1100 или 1200лв., а на 
някои не ги предлага тези 10, 12 или 8%. 

Веселина Пашова: Вие като общински съветници също можете да ги вдигнете, 
също можете да имате предложение да се вдигне цената. 

Димитър Янков: Аз няма да направя предложение ще оставя това на групата на 
управляващите. 

Динко Цъцаров: Аз ще направя предложение точка втора – Продава на ПК 
„Ралю Божинов“ …. за сумата от 820лв. да стане сумата 1000,00 лв., което става 20% 
завишение приблизително на сумата предложена от оценителя. Има ли други 
предложения колеги. …Ако нямате, който е съгласен с предложението което направих 
– продажната сума от 820лв. да нарасне на 1000лв., моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

 Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направеното изменение. 
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 

съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 82 

18 март 2020 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация, съгласно 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 Урегулиран поземлен имот І 
в кв.44 с площ от 154 кв.м. по ПУП на с. Загорци, определена от независим оценител 
на имоти в размер на 820,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на ПК „Ралю Божинов“, представлявана от С. В. Д. Урегулиран 
поземлен имот І в кв.44 с площ от 154 кв.м. по ПУП на с. Загорци, при граници на 
имота: от три страни улица и имот № 243, за сумата от 1000,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
имота на Общината със собственика на законно построената върху него сграда. 
 



27. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

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

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Докладна записка 

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

частна общинска собственост в с. Зорница. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация.   

Динко Цъцаров: Колеги. 
Димитър Янков:  Това става въпрос за  урегулиран имот, сграда, нали така. 
Веселина Пашова: Това е банята в с. Зорница с урегулиран парцел от 1412кв.м. 
Димитър Янков: Има ли завишение спрямо оценката. 
Веселина Пашова: Няма завишение спрямо оценката. Това е оценката на вещото 

лице, на оценителя. 
Динко Цъцаров: Аз пак имам предложение колеги, виждам, че не е завишена 

цената наистина. Предложението ми е публичния търг да започне при начална тръжна 
цена 15752лв., което се явява 10% завишение на сумата, ако съм ги сметнал правилно. 
Други предложения имате ли колеги. …Няма. Гласуваме моето предложение, който е 
съгласен да се вдигне с десет процента сумата, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

 Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направеното изменение. 



28. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 

18 март 2020 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 14 320,00 лв. 

без вкл. ДДС. 
2. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 

наддаване на Урегулиран поземлен имот VІІ - 120 в квартал 18 с площ от 1412 кв.м., 
ведно с построена в него масивна едноетажна сграда със ЗП от 145 кв.м. по плана на 
с. Зорница, при граници на имота: от две страни улица, УПИ VІІІ-121 и УПИ VІ-119, 
при начална тръжна цена в размер на 15 752,00  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. 
 

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

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 



29. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА 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 с. Светлина. 

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

 Р Е Ш Е Н И Е  № 84 

18 март 2020 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, 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 65560.132.1 в размер на 959,00 лева. 
2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 

тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65560.132.1 по КККР на 
с.Светлина, с начин на трайно ползване – друг вид нива, с площ 1939 кв.м., четвърта 
категория в м.”Лозята”, с граници и съседи: 65560.132.154, 65560.132.2, 65560.149.6, 
65560.131.44, с начална тръжна цена 1060,00 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” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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



30. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА –  Докладна записка 

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

имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пънчево. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте колеги. 
Димитър Янков: Там имаше някой, който в близост имаше имот, това ли беше. 

Площта колко беше. 
Маргарита Стойчева: Да, неговият имот е в съседство. Площта е 1337 кв.м., 

2700лв. е оценката, това е за друг вид застрояване, друга методика, земеделска земя е, 
но начина на ползване е такъв, за друг вид застояване и затова е такава висока оценка, 
някъде около две хиляди на декар. Не е вдигната, така както е оценена е 2070лв. на 
декар.  

Динко Цъцаров: В тази връзка аз имам предложение – 10% да се вдигне цената, 
малко над десет идва 3000лв. начална тръжна цена. Който е съгласен с предложението 
началната тръжна цена да стане 3000лв., моля да гласува „за”, „против”, „въздържали 
се”. 

 Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направеното изменение. 
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 

съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 85 

18 март 2020 година 
 

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



31. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 

поземлен имот с идентификатор 59015.165.581 в размер на 2700,00 лева. 
2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 

тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 59015.165.581 по КККР на 
с.Пънчево, с начин на трайно ползване  – за друг вид застрояване, с площ 1337 кв.м., с 
граници и съседи: 59015.165.288, 59015.165.287, 59015.888.9901, 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” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред –  
Докладна записка от Постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности 

и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 



32. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

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  № 86 

18 март 2020 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: 

 К. Ц. К., 53г., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 И. Д. Х., 53г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Д. А. Й., 62г., живущ в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 Х. В. А., 50г., живущ в с. Д., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 С. Г. И., 58г., живуща в с. М., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 Й. Т. С., 60г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Д. С. И., 60г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 С. М. К., 32г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 Г. Ф. М., 32г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 Д. Л. Х., 35г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Е. К. Д., 56г., живуща гр. Средец – сумата от 50лева; 
 М. В. М., 56г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 Л. О. Ю., 53г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 К. В. И., 46г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 К. Я. К., 58г., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева. 

 
Динко Цъцаров: Колеги, ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Питания. Имаше през 

месеца постъпили доста питания от страна на колегите. От общинския съветник 
Георги Вълчев, от групата на БСП, от г-н Димитър Янков, получили сте отговорите 
всичките. Имате думата за  коментари, други въпроси. Г-н Вълчев, Вие бяхте първия 
по ред. 

Питане от общинския съветник Георги Вълчев и отговори. /Приложен е текста./ 
 



33. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 



34. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



35. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



36. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



37. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



38. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



39. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



40. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



41. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



42. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



43. 

 

                                                                                                                      Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



44. 

 

                                                                                                                      Председател: 
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Георги Вълчев: Какво да кажа по въпросите, ясно е че не мога да бъда 

удовлетворен. Нещо простичко питах в едно от нещата, да речем можеше да се 
отговори по следния начин, половин бройка от Дебелт и половин бройка от еди къде 
си са събрани и са дадени за една бройка в общината, простичко можеше така да се 
отговори. Дадено е, разбито е, което няма лошо, всеки може да го провери, но накрая 
ще стигнем до тези изводи за които питаме ние. Друго, ще ви прочета нещо, 
„нарастващите нужди на общността налагат вземането на обосновано решение за 
повишаване размера на местните данъци“, значи ние с вас г-н Цъцаров, аз имам две 
ябълки и съм ги изял двете, обаче обикновено се равнява, че вие и аз сме изяли по 
една ябълка. Мисълта ми е, ясно е че има завишение, не е казано защо е това 
завишение, защо спрямо да речем София и другите, и от там може човек да си направи 
извода, че това носене на маските е трябвало да се извърши много по рано от нас, 
преди още да дойде коронавируса, защото ние живеем в най-замърсения град в 
България и по тая причина и най-високите данъци. Така, че не ги сваляйте и в бъдеще, 
дай боже да се отървем от короната.  

Динко Цъцаров: Следващото Ви питане беше относно процедурата за избор на 
директор на Общинското предприятие. Също получихте отговор. 

Георги Вълчев: Да, видях го. 
Приложен е текста. 
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 Динко Цъцаров: Питане от групата на БСП. Също получихте отговор. 
 Приложен е текста. 
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 Иван Кичев: Получихме отговора. Аз във връзка с паветата искам някой да 
дойде да ми покаже къде са тези павета, които са складирани на три места: Гранична 
полиция, ОБЧ и училище „Н.Й. Вапцаров“. Не знам кой ще ни съпроводи, оттук искам 
да отидем да ги видим, да ги снимаме, че тези павета са там. Защото това е отговора, 
който е даден, че част от паветата са положени отново в рехабилитиране на улиците, а 
останалите са складирани на трите места. Така, че питам кой ще дойде, искам да отида 
да ги снимам тези ***, за да съм убеден, че отговора е коректен. Третия отговор, който 
е даден, че в момента в ОБЧ няма назначени лица на граждански договор, лицата 
работили на такъв договор с предоставянето на услугата за която са наети  им е 
приключил договора след изплащане на уговореното възнаграждение за извършената 
работа. Това също е абсолютна лъжа. И има хора, които са на граждански договор в 
момента и не е извършено да не кажа със 100%, но 90% от хората, които са 
освободени не е извършено разплащането с трудовите възнаграждения. Със СНЦ 
„Диалог“ договора, не съм го разгледал, ще го разгледам и ще имаме допълнителни 
питания. 
 Янко Германов: Кой ги е писал тези работи, дай да видим може ли не може ли, 
защо ги пише. 
 Динко Цъцаров: Отговора е от директора на предприятието. 
 Янко Германов: Г-н Георгиев да дойде тука, да видим къде са тези павета, не 
може да лъже така, той като лъже така общинския съвет, какво става въпрос за 
другите. Ние тука майтап ли сме, общински съвет ли сме. 
 Йона Чобанова: Договорите за наетата техника също, представили са с Йовко  
Джермов, окей, с другите лица като Дюлгеров и Зафиров нямаме договори, има тяхна 
техника, която работи долу в ОБЧ, те хората не са слепи, знаят номера и т.н., 
проследено е всичко, нали ние не го задаваме така случайно въпроса. Тогава, ако няма 
лъжа има скриване на информация в този отговор. 
  Янко Германов: Г-н Цъцаров, г-н председател този човек нас лъже, какво става 
за другите. 
 Динко Цъцаров: Ако питаш нещо мене, аз да ти отговоря и да нося отговорност, 
но ***… 
 Янко Германов: Хубаво, дайте да видим, вие сте председател на общинския 
съвет, извикайте този човек, лъже ли не лъже ли, има ли, няма ли, дай да видим тези 
неща.  

Динко Цъцаров: Можем да го извикаме, можем да направим комисия, която да 
отиде да види това което предложи г-н Кичев. 

Йона Чобанова: Да, и искаме да влезем в счетоводството на ОБЧ и да ни 
предоставят гражданските договори всички. 

Динко Цъцаров: Тука са и хората, ръководството на общината на които е 
подчинен въпросния директор. 

Янко Германов: Ами хайде какво правят тези хора, дай да ги видим. 
Динко Цъцаров: Значи не знам, давайте предложения. 
Янко Германов: Да, ето Кичев даде предложение. 
Даниел Чолаков: Дайте да сформираме една група и да отидем да видим. 
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Йона Чобанова: Да, комисия, дайте да уточним комисия в състав. 
Динко Цъцаров: Това е което можем да направим ние в момента, като общински 

съвет. 
Йона Чобанова: Ще влезем и в счетоводството... 
Динко Цъцаров: Другият вариант е аз мога да се свържа с г-н Георгиев и да 

уговорим дата и с негово присъствие… 
Иван Кичев: Ако се налага да се връщат големи количества от едно място на 

друго, в момента какъв е проблема, отговора е точно и ясно даден, намират се на три 
места, отиваме и ги виждаме там, защо трябва да чакаме излишни движения. 

Динко Цъцаров: Добре, давайте предложения за състав на комисията, членове, 
да гласуваме една такава комисия или ако имате други предложения… това ми идва 
на ум в момента. 

Янко Германов: Защо да гласуваме, вие като не искате да ги гласувате, няма да 
гласувате. 

Динко Цъцаров: Кой е казал, че не искаме да гласуваме. 
Янко Германов: Добре, хайде вие сте председател, аз предлагам за председател 

на комисията г-н Цъцаров, Георги Вълчев от СДС, г-н Кичев, в тричленен състав. 
Йона Чобанова: От обхода на паветата да се влезе в счетоводството при Керка 

Тотева да се представят гражданските договори на тези които са освободени. 
Динко Цъцаров:  Керка Тотева вчера донесе тези договори. 
Йона Чобанова: Нищо че е в последния момент, каквото можахме да разгледаме 

го разгледахме, само че с Димо Зафира и с Дюлгеров няма договори, Мерцедеса е на 
Дюлгеров, сметопочистващата машина, жълтото камионче е на Димо Зафира… 

Динко Цъцаров: Ще им задам въпроса който поставяте, той така или иначе влиза 
в протокола от сесията, аз лично ще ги запитам за тези два договора за които 
твърдите. 

Йона Чобанова: Ама те ще ги направят със задна дата, ще направят договорите, 
нали те като трябва да ги скалапят, ще ги скалапят, въпросът е днеска да ни ги 
покажат договорите. 

Динко Цъцаров: Няма други договори, освен тези, които съм изпратил и на Вас. 
Йона Чобанова: Ами няма ги, добре, ще отидем при Керка Тотева и ще ги 

поискаме да ни представи, какво толкова. 
Иван Кичев: Всяко представено от този момент нататък ще го приемаме за 

нереално представено за… 
Димитър Янков: Ами щом не са описани значи ги няма, не са включени в 

отговора. 
Йона Чобанова: Кое не е описано, няма ги договорите, иначе в таблицата има, 

как да няма, техниката я има, само че нищо не става ясно. 
Динко Цъцаров: Да, но това е едно ваше твърдение, сега в момента, конкретен 

въпрос, ако искате да зададете, но то няма смисъл да е писмено тъй като всичко си 
влиза в протокола, и този въпрос ще бъде зададен. Ако искате конкретизирайте, за кои 
точно  машини става въпрос. 

Иван Кичев: Имам едно ново питане, не знам към кого да го оправя във връзка с 
чл.32 от Наредба №1, която приехме, тя доколкото виждам няма никакво изменение, 
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въпросът беше само за общественото обсъждане. Чл.32 пътните превозни средства с 
животинска тяга предназначени за движение по пътищата, задължително се 
регистрират в общинска администрация, питането ми е колко талона, които по 
предложение на кмета, като вариант трябва да бъдат издадени, колко такива 
регистрации има направени, колко такива коли, които постоянно виждаме ромски, без 
номера и обозначения в жълт сигнален цвят, без престилки за животните се движат по 
улиците. Така, че в тази връзка питането ми е колко регистрации има направени и 
колко акта има съставени и съответно издадени наказателни постановления, колко 
санкционирани лица има в тази връзка за неспазване на наредбата. 

Динко Цъцаров: Въпросите ви, ще бъдат изпратени на администрацията за 
следващата сесия евентуално да получите отговор или, ако по рано бъде входирано в 
общинския съвет, веднага ще ви бъде изпратено.  

Йона Чобанова: Сега искаш да ходиш да видиш паветата. 
Иван Кичев: Паветата искам да ги видя, защото ми са голям дерт и аз исках да си 

направя градинката ***. 
Динко Цъцаров: В комисията предлагам да влезе представител от всяка 

представена политическа сила, предложението ми е да бъде петчленна, предлагайте 
хора.  

Янко Германов: От БСП г-н Кичев, от СДС – Георги Вълчев. 
Динко Цъцаров: Г-жа Ивелина Стоянова от БЗНС предлагам аз и още двама 

човека. 
Янко Германов: Председателят е председател на комисията. 
Динко Цъцаров: Председателят, ако предлагате мен, четвърти човек, още един е 

редно да предложите.  
Ивелина Стоянова: Давам си отвод. 
Тодор Стаматов: Аз мога да участвам. 
Даниел Чолаков: Аз също. 
Динко Цъцаров: Добре… г-н Стаматов и г-н Чолаков. Окончателен  състав: 

Тодор Стаматов, Даниел Чолаков, Георги Вълчев, Иван Кичев, Динко Цацаров. Така 
ли остава, колеги.. Продължаваме с поставения въпрос от общинския съветник 
Димитър Янков, също получихте отговор. Важни бяха питанията ви. Заповядайте за 
коментар. 

Приложен е текста. 
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 Димитър Янков: Първо отговора на моя въпрос беше горе долу за една 
информация с която да се запознае общинския съвет, не точно само аз, със ситуацията 
в момента в община Средец във връзка с корона-вируса. Отговорено е, че на 
територията на общината са карантинирани две лица, едното в Радойново, а другото в 
Средец. В Радойново знаем случая, човека е от Италия, а за Средец пак е дошъл от 
чужбина или… някой знае ли.  
 Динко Цъцаров: Г-жа Дамбулова може да отговори. 
 Николина Дамбулова: Лицето, което е поставено под карантина, второто лице, 
първо искам да кажа в Радойново днес му изтича срока четиринадесет дневната 
карантина. Това казвам го като официална информация от РЗИ. Другото лице е от 
Средец, на двадесет и девети му изтича срока и е пристигнало от Испания. 
 Димитър Янков: Само едно лице е пристигнало от чужбина от Средец, защото 
се говори, че доста повече хора са се прибрали. 

Николина Дамбулова: Точно така, непрекъснато получаваме сигнали от телефон 
112 от съвестни граждани, които се обаждат и казват, че някой се е прибрал. 
Единственото, което можем да направим, държим връзка с полицията и да ги 
информираме за случаите, за които те не знаят. Полицията казват ние не можем да ги 
държим под арест при положение, че не дошъл *** от РЗИ, затова че на въпросът 
който се зададе това е отговора.  
 Димитър Янков: По отношение на проява на някакво съзнание и отговорност, 
малко трудно ще могат да се разчетат по отношение на някои групи от населението. 
Според мен трябва да се вземат някои по сериозни мерки за контролиране на този 
процес, по отношение на хората, които идват от чужбина, не за нещо друго и те са 
хора и те трябва да се приберат. Още повече при това блокиране на границите, 
въпроса е че вземат се мерки, мерки, а фактически най рисковите приносители те не са 
обхванати. Обхващането на този процес на хората, които се връщат от чужбина е 
много по сериозен момент, много по-голям е риска от тях, отколкото примерно от това 
че ние имаме социални контакти, ходим до Бургас, връщаме се…. Трябва да се вземат 
мерки г-жо Дамбулова, това е много сериозно, защото… 
 Николина Дамбулова: Г-н Янков, това е на национално ниво. Ние няма от къде 
да знаем, ако не ни се обадят от телефон 112 или някой съвестен гражданин да се 
обади, за да може да ни предупреди. Оттам общински ред и сигурност и полиция 
минават да ги предупредят, за да си стоят в къщите, но ние нищо повече не можем да 
направим. Ние няма как да вървим от къща в къща и да питаме вие дойдохте ли си от 
чужбина или не си дойдохте, в крайна сметка и ние спазваме заповедите, които са 
спуснати от Министерството на здравеопазването. 
 Димитър Янков: Има начини по които тези хора да се обхванат, но както и да е, 
няма да навлизаме в детайли. 
 Николина Дамбулова: Нямам нищо против, вие да се включите като общински 
съветници под каквато и да е форма и да помагате в този труден период. Просто вие 
трябва да дадете предложения, нямам нищо против. 
 Димитър Янков: Благодаря, по отношение на въпроса който беше към Вас. Сега 
другият въпрос по отношение на обезпечаването на болницата, защото нашата 
болница е предвидена да предложи двадесет легла в случай на някаква по сериозна 
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ситуация с корона-вируса, имайте предвид, че болницата ни не е обезпечена много 
добре. Не се казва в кое отделение, къде ще бъдат тези двадесет легла, все пак 
вероятно директора на болницата, за да е приел това предложение има някакви идеи. 
Но в тази ситуация, имайте предвид, че ако изцяло се разчита в началото за 
финансиране изцяло както е писано, „ако се премине като вариант, финансирането ще 
бъде финансирано изцяло от здравната каса”. Това в последствие може и да се случи, 
но за да бъде подготвена болницата по отношение да посрещне подобна хипотеза, дай 
боже да не се случи и да не стигнем дотам, Средецката болница да приема болни, 
трябва да се вземат мерки от преди това, а тези мерки изискват пари. А забележете от 
началото на годината, болницата е получила от субсидията, а вече изтича март – 
2000лв., за колко гласувахме г-н председател, петдесет и пет, като го разделим на 
четири колко идва за едно тримесечие – 13-14х.лв., получили са две и то в момент на 
криза. Между другото Медицинския център /МЦ/ е пряко свързан с работата на 
болницата, защото и там ще минават болни и през джипитата ще минават болни, МЦ е 
получил четири, на фона на болницата е, все пак болницата има и някакво външно 
субсидиране доколкото говорихме  по време на бюджета, дано има някакви ресурси да 
се справи. Медицинския център го няма, тяхната сума беше, аз предложих някъде от 
порядъка на 48-50, по четири на месец, останаха четиридесет, разделете ги на четири – 
десет. Десет хиляди е трябвало да получат минимум за тримесечие, от 10х.лв. – 4х.лв., 
40%. Значи тези говорения тука по отношение да помагаме общинските съветници и 
т.н., ние общинските съветници от опозицията проявихме разбиране в тази ситуация и 
в намаления състав, в който е групата на управляващите. Обаче при положение, че не 
се изпълняват нещата, дори и тези пари, които са гласувани в бюджета не се изплащат, 
то в този критичен момент за какво да говорим, за какво говорим. Разбрахме, защо го 
няма кмета, съболезнование, в личен и човешки план, абсолютно разбираемо 
отсъствие, къде е главната счетоводителка, да отговаря на тези въпроси. Задайте му 
ги, това просто не мисля изобщо да коментираме и то в тази ситуация и то за 
лечебните ни заведения. По отношение на тези отговори, които са дадени на г-н 
Вълчев, за някои неща е смешно, може ли да се позовавате на класифицирана 
информация, за някакво си щатно разписание, дори и поименно. Значи ние 
общинските съветници нямаме право, не искаме ЕГН-та бе хора, нито да 
злоупотребяваме с личните им данни, общинските съветници нямаме право да видим 
щатните разписания, поименните, това са абсурди бе, какво искате, да искаме 
информация по реда на закона за предоставяне на обществена информация, това ли 
трябва да направим, общинските съветници да го правим това нещо. Ще го направим, 
ако трябва и това ще е следващият ход, в социалните мрежи се говори, че общината 
два пъти е осъдена по силата на този закон във връзка с непредоставяне на 
информация. Значи разберете, тука трябва да има някаква прозрачност, както и по 
отношение на въпроса за директора на БКС, за конкурса, ми няма го бе господа, 
нямаше го, аз го търсих, защото ме питаха. 
 Николина Дамбулова: Г-н Янков, извинявам се че ви прекъсвам, аз го 
организирам. От първата секунда, от първият документ който е издаден, всичко е 
публикувано. Много ви моля. 
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 Димитър Янков:  Добре, допускам, че е наврян в някаква директориика и 
действително е публикуван. 
 Николина Дамбулова: Не, няма в директориика да е наврян, просто или вие не 
искате да осъзнаете каква е ситуацията. Съжалявам, ако съм ви обидила и затова че 
предложих общинските съветници да се включат, ако могат по някакъв начин, явно 
съм ви обидила, много съжалявам. Колеги, моля да тръгваме. 
 Представителите на общинската администрация напуснаха залата. 

 Димитър Янков: Не сте ме обидили, не го приемайте по този начин. 
Общинските съветници сме готови да се включим във всичко. …Чакайте малко, къде 
напусна госпожата. Вижте, цялата работа е във връзка с прозрачност, между другото 
тъй като са изтекли сроковете, колко кандидати има. …Ще го даваме обидени ли г-н 
Цъцаров, администрацията ще го дава обидена ли, сесията свърши и го даваме 
обидени. 

Динко Цъцаров: Имахме двама представители на общинския съвет – Ивелина 
Стоянова и Яна Биюкова. 

Ивелина Стоянова: Само един кандидат имаше. 
          Янко Германов: По закона за търговете не трябваше ли да се отложи за 
следващия път, защото има един кандидат, винаги в търговете е така и в 
кандидатстване за нещо, а пък тука защо не се спазват тези неща. 

Динко Цъцаров: Има юрист има в комисията, а и това не е търг. 
Димитър Янков: Обадиха ми се хора, че не могат да я намерят, заинтересовани 

лица, затова г-н Вълчев пусна и на него бяха му се обадили, и аз го търсих, не знам 
вероятно е публикувано. Не казвам, че не е публикувано, но просто хора казват, ние 
не можем да го намерим. 

Ивелина Стоянова: Можеше да дойдат на място и да попитат какви са нужните 
документи. Значи не са имали достатъчно желание, за да кандидатстват. Щом те 
интересува нещо, отиваш и питаш. 

 Димитър Янков: Възможно е, възможно е колежке, възможно е да са нямали 
достатъчно желание. За в. „Черноморски фар“ не казвам, говорим за публикация в 
сайта. 

Динко Цъцаров: Има го и в „Черноморски фар“  и в сайта. 
Димитър Янков: Никой от нас тримата, нямаше претенции и намерение да се 

кандидатира, не искам да бъда разбиран ****, макар че някои явно разбират криво и 
не схващат, че не може да го дават сърдити на общинския съвет. Общинския съвет 
може  да го дава сърдит, но не и дамите и господата от администрацията. Както и по 
отношение на щатното разписание, къде е проблема, колега Цъцаров, кажете. Къде е 
проблема, класифицирана информация, нямам повече какво да кажа. 

Динко Цъцаров: Такъв беше отговора. Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Имам конкретно предложение, така или иначе тука сме 

съветници сега, от ваше име, подкрепено от целия общински съвет, официално 
запитване на общинския съвет вече, не на мен, поименно щатното разписание да бъде 
написано и с препоръка прокуратурата, ако не ни се отговори на този въпрос. Няма 
как да не се даде на общински съвет… 
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Динко Цъцаров: Аз ще направя консултация и с адвокати. Не знам, г-н Чолаков, 
вие като юрист, на какво мнение сте. 

Даниел Чолаков: Никакъв проблем, това е скриване на информация дори. 
Класифицирана информация, това са абсолютни глупости. Никой не им иска личните 
карти и т.н. 

Динко Цъцаров: Да, той по скоро въпроса трябва да бъде от председателя на 
постоянната комисия по „Законност и обществен ред“ и като адвокат и като 
представител на общинския съвет. 

Даниел Чолаков: Добре, ще изготвим едно такова искане, това за защита на 
личните данни изобщо не касае. 

Георги Вълчев: С копие отдолу до Прокуратурата. 
Димитър Янков: Нека да не говорим колеги за прокуратурата. Едно 

непредоставяне на информация, можем да направим така, че да я предоставят, ако 
трябва да съд ще стигнем, защото става въпрос за глупости. Става въпрос за дреболии 
и те са крият. Защо, какъв е проблема, ние общинските съветници сме публични 
личности и ни стоят имената и телефони и всичко. Назначените в администрацията не 
можем да им знаем имената ли, не говорим за ЕГН-та, може би трябваше да пишем, 
поименно щатно разписание да е без ЕГН-та, да не включва лични данни с цел 
общинския съвет ***. 

Динко Цъцаров: От сайта на общината могат да се видят тези имена, там са  
качени имената на цялата общинска администрация. Във връзка с това дали е 
класифицирана информацията или не, след като на сайта е качена и е публична най 
вероятно не е, но аз не съм адвокат, не съм юрист и не мога да кажа. 

 Димитър Янков: Тука говорим за две щатни разписания, за да проследим къде е 
отишла половината бройка от *** Дебелт, къде е отишла, защо е махната тази половин 
бройка. Ще кажете, че е дребнаво, не е дребнаво, въпросът е принципен. 

Йона Чобанова: Абе как, от Драчево има, от Орлинци има, как, не е дребнаво. 
Нали от там тръгнаха нещата, но не става въпрос за половин бройка. 

Динко Цъцаров: Колеги, пак казвам протокола от заседанието се изпраща на 
общинска администрация, те го четат. Отделно от това за по-важните неща аз пиша 
отделно писмо, във връзка с поставени  въпроси на сесията и т.н., значи тези неща пак 
можем да ги формулираме, но наистина ще помоля и Даниел, заедно да ги огледаме 
точно как да бъде. Има ли друго колеги. Г-н Георги Вълчев. 

Георги Вълчев: Към Вас един въпрос, нека на следващата сесия да дадете 
информация на общинските съветници, Вие чрез общинска администрация след като 
тези две дела са загубени, информация предоставена ли е на човека, има ли загуби 
финансови. 

 Динко Цъцаров: Не знам за кои дела става дума. 
Георги Вълчев: Има две дела, които са заведени и са загубени административни, 

за непредоставяне на информация, знаете г-жа Узунова, няколко пъти и в сайтовете го 
пише, непрекъснато можете да се информирате, попитайте. Искаме да знаем има ли 
някакви финансови загуби за общината в тези дела и кой носи отговорност затова, 
просто да ни информирате. 
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Димитър Янков: Това се превърта масово от месеци в социалните мрежи, още 
преди изборите. 

Динко Цъцаров: Да, ще ви информирам, само ще ви помоля, ако можете да ми 
кажете кои са хората, които са завели дела, номера на дела, ако знаете, за да мога да ви 
отговоря.  

Георги Вълчев: Ще ви изпратя покана във фейсбук, надявам се да я приемете, за 
да ви изпратя информацията, ако трябва временно ми приемете поканата. 
 
 

Други питания не постъпиха. 
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