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Председател: 
 Секретар: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 

п.к. 8300 гр. Средец, обл. Бургас, Председател тел. 05551 / 77-32; 69-94 вътр. 240; факс – 05551/ 77-13 

 Изх. № 96-00-05 
 07 май 2020 год. 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 7 

На 29 април 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 Седмото 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 шестнадесет общински съветника: 
1. Валери Димитров Ангелов
2. Владислава Станилова Цанева
3. Георги Димитров Вълчев
4. Даниел Николов Чолаков
5. Димитър Киряков Янков
6. Динко Янев Цъцаров
7. Иван Димитров Кичев
8. Ивелина Стоянова Стоянова
9. Йона Николова Чобанова
10. Красимира Янкова Георгиева
11. Лало Антонов Гюров
12. Мартин Тодоров Джермов
13. Стоянка Стоянова Кисьова
14. Тодор Стаматов Стаматов
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15.  Яна Иванова Биюкова 
16.  Янко Калудов Германов  

 
 Отсъства по уважителни причини Петьо Колеолов. 

Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, в залата присъстват 
шестнадесет общински съветника, имаме необходимия кворум, откривам Седмото 
редовно заседание на Общински съвет – Средец. Преди да гласуваме дневния ред, 
предстои да изберем секретар на днешната сесия. … Предлагам г-жа Боюкова за 
секретар на днешното заседание. …Други предложения има ли колеги. Ако нямате, 
който е съгласен г-жа Биюкова да  бъде секретар на днешното заседание, моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържал се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Яна Биюкова зае своето място. 
 Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, предстои да гласуваме проекта за дневен ред. 
Той е същия, който беше разгледан в заседанието на постоянните комисии, знаете там 
по предложение на комисията „Спорт и младежки дейности“. отпадна т.19 - Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на 
финансови средства на състезателя Живко Димитров Гюров за цялостното му участие 
в престижните състезания от спортния календар на Световната федерация за 2020г. – 
Държавен шампионат гр. Шумен, Балканско първенство в Босна и Херцеговина, април 
Световна купа в Австрия и месец юни Световна купа в Италия. Пред вас е проекта, 
състои се от тридесет и девет точки, имате ли предложения за изменение и допълнение 
на предложения дневен ред. Г-н Вълчев, заповядайте. 
 Георги Вълчев: Колеги, намираме се в ситуация на извънредно положение, 
всички го знаем и считам за целесъобразно, а даже и задължително да приемем друг 
вариант на този дневен ред, какво имам предвид. Точките, които се отнасят точно за 
извънредното положение да станат първи, това са: т.39 Питания, където има въпроси и 
отговори трябва да се получат, т.34 и т.35 – двете точки, които са също за 
извънредното положение, те да станат първи, това е моето предложение да станат 
първа, втора и трета точка и по принцип продължават по дневния ред. 
 Динко Цъцаров: Това са сегашните т.34, т.35 и т.39-питания, в тази връзка има 
отговор на вашето питане относно даренията, които са постъпили в общината и г-жа 
Димитрова така или иначе искаше, тъй като има ангажимент в 10ч. да прочете отговора 
преди началото на сесията, така че аз съм съгласен с вашето предложение точка 
питания да стане първа, съответно втора и трета  другите предложения. Има ли други 
предложения колеги. …Ако нямате, който е съгласен дневния ред да претърпи 
корекция като т.39  Питания, т.34 Докладна записка относно: Приемане на мерки за 
намаляване икономическите щети върху бизнеса в община Средец в условията на 
извънредно положение, както и т.35 докладната със същото съдържание на колегите от 
БСП, стават първа, втора и трета точка. …Ако няма други предложения, който е 
съгласен с предложението на г-н Вълчев, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Седмото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 
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Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

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

Приемане на мерки за намаляване икономическите щети върху бизнеса в 
община Средец в условията на извънредно положение; 

3. Докладна записка от общинските съветници от БСП: Иван Кичев, Йона 
Чобанова, Янко Германов, Даниел Чолаков, относно: Приемане на мерки за 
защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, 
вследствие усложнената епидемиологична обстановка; 

4. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР І” ЕООД гр.Средец за 2019 година; 

5. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД 
гр. Средец за 2019 година; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 
година; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2019 
година; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници за 2019г.; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на 
околната среда на община Средец за периода 2017-2020г.“; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет на „Програма за управление на отпадъците“ за 2019г.; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 
Средец за 2021 година; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне състава на местната комисия по прилагане Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на 
територията на Община Средец и срока на валидност на Разрешението за 
таксиметров превоз на пътници; 
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14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализация на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на 
пътници за един км пробег по съответната тарифа, валидни за 
територията на Община Средец за 2020 г.; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално 
депо за отпадъци – Братово; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване  по  процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.353 „МИГ 
Средец -  „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия 
за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение „Ремонт и 
оборудване на помещение в сграда - кметство с.Голямо Буково, УПИ І, кв. 13 
по плана на с. Голямо Буково, с цел обособяване на посетителски  център“; 

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване  по  процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.353 „МИГ 
Средец -  „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от Стратегия 
за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение „Ремонт и 
оборудване на помещение в сграда - кметство с.Факия УПИ ІІ, кв. 25 по 
плана на с. Факия, с цел обособяване на посетителски  център“; 

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване  по  процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.353 „МИГ 
Средец -  „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от Стратегия 
за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение 
„Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и 
туризма в района“;  

19.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на 
управител на „МБАЛ-Средец” ЕООД  гр. Средец и възлагане на управлението 
на дружеството; 

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот публична общинска 
собственост за нуждите на ОФК „Странджа Агрокорн 2014“ гр. Средец; 

21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от имот частна 
общинска собственост в гр. Средец; 
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22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от 
Закона за собствеността; 

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от 
Закона за собствеността; 

24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от 
Закона за собствеността; 

25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем 
и продажба на общински жилища в община Средец; 

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем 
и продажба на общински жилища в община Средец; 

27.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем 
и продажба на общински жилища в община Средец; 

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

29.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 
72059.385.590, находящ се в землището на с. Вълчаново;   

30.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи 
се в землището на с. Вълчаново;  

31.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Трансформиране на част от целевата субсидия по чл.50 от Закона за 
държавния бюджет 2020 г.; 

32.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Поемане на краткосрочен дълг от община Средец;  

33.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Поемане на краткосрочен дълг от община Средец; 

34.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Поемане на краткосрочен дълг от община Средец;  

35.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи на медицински фелдшер и парамедик  от  Филиал за спешна 
медицинска помощ – гр. Средец; 

36.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи на Главен счетоводител на Функция „Социални дейности и  
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здравеопазване“; 
37.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от 
Закона за собствеността; 

38.  Докладна записка от Владислава Цанева – Председател на постоянната 
комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, относно: 
Предоставяне на стипендия на студент, съгласно Наредбата за отпускане 
на стипендии от Община Средец; 

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

 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 7 на Общински 

съвет – Средец./ 
 

Динко Цъцаров: Колеги, започваме с ПЪРВА ТОЧКА – Питания и давам 
думата на г-жа Димитрова да прочете отговора на г-н кмета, относно питането на 
общинските съветници Георги Вълчев и Димитър Янков. 

Таня Димитрова: В дарителската кампания на община Средец за набиране на 
средства за закупуване на дезинфектанти и предпазни средства във връзка борбата с 
COVID-19 се включиха граждани, фирми, социални и образователни институции. Ще 
ви прочета кои са дарителите: Про Агро ООД – Ангел Ангелов – 5000лв., инж. Иван 
Жабов – 500лв., Георги Стоянов Николов – 500лв., Станко Стоянов Николов – 500лв., 
ЕТ“Христо Андреев“ – 500лв., Динко Янев Цъцаров – 300лв., Тодор Стаматов – 100лв., 
Стоянка Кисьова – 100лв., Владислава Цанева – 100лв., Синдикат на българските 
учители гр. Средец – 200лв., Детска градина „Снежанка“ гр. Средец – 520лв., Детска 
градина „Бърборино“ гр. Средец – 720лв.,  Детска градина с. Орлинци – 60лв., Детска 
градина с. Загорци – 80лв., Основно училище с. Дебелт – 360лв., Основно училище 
с.Загорци – 360лв., Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и 
електроника гр. Средец – 500лв., Основно училище с. Факия – 250лв., Направление 
образование, Общински детски комплекс, Трансграничен културен център – 420лв., 
Детска градина с. Дебелт – 250лв., Сдружение на директорите към средните училища в 
община Средец – 250лв., Общинска администрация и Социални дейности – 1110лв., 
Синдикална организация при СУ“Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Средец – 500лв., 
Общинско предприятие „Общински гори“ – 510лв., Галя Желязкова – народен 
представител от ПП ГЕРБ – 60бр. защитни шлема, като волята на дарителя е да бъдат 
раздадени по малки магазини на територията на цялата община, Алианс на туризма в 
Югоизточен район – 250бр. предпазни маски за многократна употреба, Регионална 
здравна инспекция – 50л. спирт и 500бр. еднократни предпазни маски. Това са 
дарителите. Във връзка с извънредното положение разходите за борба с COVID-19 са 
близо 20х.лв., даренията които са постъпили са 13850лв.. Преди да започнат да 
постъпват дарения, общината е участвала със собствени средства около 6х.лв. 
Закупени са следните дезинфекционни и предпазни средства: дезинфектант за 
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повърхности и под – 150кг. на хлорна основа и 250л. на спиртна основа; дезинфектант 
за ръце на спиртна основа – 160л.; предпазни маски – 1000бр. за многократна употреба 
и 500бр. за еднократна употреба; защитно многократно облекло – 25бр.; защитен шлем 
– 185бр.; чанти за първа родилна помощ – 2бр. и чанта за първа помощ още 2бр.; 
ръкавици – 2600бр.; калцуни – 6000бр.; защитни респиратори – 50бр.; предпазни очила 
– 35бр.; стелки за филтър – 20бр.; защитен гащеризон – 10бр.; почистващи препарати: 
течен сапун, белина, Доместос и др.; спирт – 10л.; пръскане и дезинфекция на: улици, 
пощата в града, автогарата в града, църквата в града, спирки и детски площадки. 
Всичко това е раздадено на полиция, „Медицински център“-Средец, 
общопрактикуващи лекари, Спешна помощ, „МБАЛ-Средец“, Социални институции, 
доброволци, Общинска администрация на първа линия, Общински ред и сигурност. 

Динко Цъцаров: Колеги, г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Първо, да благодаря за така чудесно изложените действия, но  

колеги, не искам да ни възприемате като някакви експонати. Ние питахме нещо много 
простичко – цена, разход, да речем толкова маски по толкова лева, толкова калцуни по 
толкова лева, за да можем да направим една простичка сметка. Какво е останало 
например, не чух отговор, останали ли са пари, не са ли останали, какво ще се прави, за 
да можем тука да вземем решение. Доколкото знам самият кмет, миналия път каза, че 
комисията, която се занимава с това ще взема решение и ще го предлага на Общинския 
съвет, как ще се изразходват тези средства, искам да знам. Аз от това не разбрах нищо 
какво е останало и какви цени са на тези стоки, които са закупени, една маска два лева 
ли е или 20лв., колко е. 

Таня Димитрова: Всеки път е с различни цени маската, в положението всеки път, 
всяко нещо е с различна цена. Разходите са 20х.лв., приходите са 13850лв., от 
общината е започнало с 6х.лв., мисля че разбирате какво е останало. 

 Динко Цъцаров: Г-н Янков. 
Димитър Янков: От този отчет нищо не се разбира, защото ние във въпроса си 

ясно бяхме казали, че искаме сметка. Най-ясно го казахме когато дойдохте в 
Общинския съвет и аз казах „дайте сметката бе“, счетоводна справка дайте. Въпросът 
който зададохме не е пред мен, но той беше ясен, там се казва какви са, по какви 
направления, какви суми, за какви продукти, за какви материали. Въпросът е 
изключително ясен, нищо от това което изброявате и спонсорите, даже и аз не държа 
да ги знаем, чест и почитание. Така както разбирам доста спонсори са, някои са по 
крупни, някои спонсори директно примерно по предназначение, вие отчитате 
спонсорите, които са внесли в общината, няма значение, въпросът е това което ние 
трябва от страна на Общинския съвет да се осъществи контрол по разходването на 
средствата каквото беше и това което говорихме с г-н кмета, това нещо ние не можем 
да го видим. Ние не можем да видим как, защо, добре, маските сто от тях са стрували 
20лв., хиляда от тях стрували 2лв. или обратното, примерно, ами напишете ги тези 
работи, толкова ли е трудно да се извади една счетоводна справка за приходите, 
толкова са даренията, близо 14х.лв., нали така. От тях 6х.лв. от общината, те 
извънредни ли са, по линия на текущото субсидиране ли са, това можете ли да ми 
кажете за тези 6х.лв. По линия на текущото субсидиране на Медицински център и 
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болницата ли са или са извънредни пари дадени извън бюджетното субсидиране 
гласувани от нас. 

Анета Колеолова: Извънбюджетна субсидия, но това са... 
Димитър Янков: Това също беше едно от нещата. Много ви моля, тука не става 

въпрос за заяждане, тука става въпрос за една прозрачност на разходване на средства и 
смятам, че тази прозрачност я дължим на гражданите, г-жо Димитрова. Обърнете 
внимание на кмета, по принцип, дайте я тази информация подробно, обстоятелствено и 
да се каже толкова са приходите, толкова са разходите разходени по цена, да знаем 
примерно за какво са отишли, за ремонти ли, за какво са. Медицински център, 
болница, Спешна помощ, полиция, за пръскане на улици, въпросите са изключително 
конкретни и моля ви се недейте така, както каза г-н Вълчев, ние не сме експонати, ние 
сме нормални мислещи хора. Задаваме нормални въпроси, искаме нормално да ни се 
отговори. Какво сега, тука сме се събрали в една извънредна ситуация, в едно 
извънредно положение, предния път не сме се събрали на тази тема, тука сме се 
събрали в полза на гражданите на обществото. Много ви моля, преработете я тази 
информация, изпратете я на всички общински съветници, не само на нас като питане, 
ако се движите по въпросите и точка по точка ще ви стане ясно ***. Не знам г-жа 
Колеолова дали сте ги чела тези въпроси, запознайте се с тях, вземете ги, те са 
конкретни, за два часа, пък и три часа да е, един то не е необходимо да е счетоводител, 
един човек… най обичайни бакалски сметки са това, да седне и да ги направи, много 
ви моля направете го, хайде че много работа на тази сесия имаме.  

Динко Цъцаров: Г-жа Стоянова. 
Ивелина Стоянова: Аз искам да отговоря на г-н Янков, че дарителите са 

получили информация за изразходените средства, те са си получили информация 
техните пари къде са отишли. 

Димитър Янков: Това го знаем колежке, за дарителите го зная, говоря поне за 
един от дарителите съм сигурен, ако него имате предвид, това ми е известно, г-жа 
Димитрова го каза, въпросът е ние я нямаме информацията, тука не говорим за 
дарителите. Дарителите също трябва да си получат информацията, всеки дарител за 
неговата си част, кой е дал пет, кой е дал петстотин, кой е дал сто. Аз говоря за 
Общинския съвет като цяло, ние не знаем какво е разходвано и не знаем какво е 
останало. Двадесет хиляди получени, двадесет хиляди разходвани, така ли да разбирам 
и нищо не е останало или да видим къде са отишли. Тука колегите имаха един почин 
да го направим, ние на този почин ще разчитаме и на наши средства, но да видим 
остана ли нещо, няма никаква прозрачност бе, а ние трябваше да решим как да се 
изразходят, ние Общинския съвет, това се бяхме разбрали и с кмета. Благодаря ви, да 
не говорим повече,  дъвчем го това нещо,  дъвчем, да не говорим кога се дава отговора, 
въпросът е зададен на десети доколкото си спомням. 

Таня Димитрова: Не може дарителя да даде пари, а пък вие да решавате какво да 
правим с неговите пари след като той има изявена воля. 

Димитър Янков: Ние ще се съобразим с волята, тука не говорим за 
пренебрегване на волята на дарителя, моля ви се, не изкривявайте. 
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Янко Германов: По телевизора дадоха как не приеха едно дарение на един човек 
за апарати, много добре разбрахте, че той искаше определена воля нали, не я приеха. 
Вие защо приехте волята на тези хора, значи то е дарение без воля, ако си спомняте, 
телевизията много добре го казаха. 

Ивелина Стоянова: Той искаше да лекува първо неговите хора, затова не му 
дадоха. 

Янко Германов: Е ми така, това е воля, значи тука няма воля, той дарява, къде ще 
се дадат е отделен въпрос, това не е воля. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други коментари по този отговор. …Нямате. 
Информирам ви, че в деловодството няма постъпили писмени отговори на нито един 
от зададените въпроси от предната сесия, както и през месеца, които бяха, така че в 
тази връзка нямам какво да ви кажа. Аз мога да ви запозная с отчета на временната 
комисия, която избрахме на предното заседание, относно проверка на складирането на 
паветата придобити от рехабилитацията на уличната мрежа. 

Отчет за дейността на временната комисия към Общински съвет – Средец, 
избрана в т.20 от заседание № 6, проведено на 18.03.2020г. В изпълнение на задачата 
поставена от Общински съвет, относно проверка на местата за складиране на гранитни 
павета придобити от рехабилитацията на уличната мрежа в града, на 18.03.2020г. 
между 11,30-12,00ч., комисията посети посочените обекти и констатира следното: 1. В 
двора на Гранична полиция – наличие на голям обем насипна земна маса пръст, павета 
не се виждат; 2. На територията на ОП „ОБЧ“ – 6-7 купчини изчистени павета плюс 
тротоарни плочки; 3. В двора на ПГМССЕ „Н.Й.Вапцаров“ – наличие на голям обем 
смесена земна маса, павета и бордюри. Това е което установи комисията. 

 
 
Приложен е текста. 
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Динко Цъцаров: Това е, което установи комисията, запознавам ви с отчета за 

нашата работа. Имате думата за коментари относно работата на комисията и това, 
което е написано, констатирано. 

Иван Кичев: Аз питам, кой ще носи отговорност за грешната информация, която 
е подадена, тъй като това не отговаря на истината, шест-седем купчини както го 
коментирахме миналия път, аз ви казвам, че там са не повече от 40-50 кубика, то е 
проста аритметика да сметнеш горе-долу една кубатура на плътни плочки. Не повече 
от 40-50 кубика, ние говорим за 360 кубика извадени от рехабилитираните улици. В 
Професионалната гимназия там са, не можем да кажем колко, но те са много, много 
стари, те не са от сегашните улици, това е много стара маса т.е. някъде тези павета 
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изчезнаха по пътя. Аз миналия път ви казах къде са, дали са купени или подарени или 
просто депонирани там е съвсем отделен въпрос. Питам, кой ще носи отговорност и в 
крайна сметка продадени ли са, има ли някакви постъпления в тази връзка, 
фактурирани и т.н. Не знам кой ще ми отговори на този въпрос, знам че е труден. За 
дървения материал също няма отговор, така ли. /Приложен е текста./ 
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Динко Цъцаров: Не, няма постъпил писмен отговор. 
Иван Кичев: Г-н Стоянов го мярнах тука някъде. 
Динко Цъцаров: Имате готов отговор ли, добре, заповядайте. Аз казвам, че 

писмен не е постъпил при нас. 
Маргарита Стойчева: Да, в последния момент. Ще зачитам въпроса и отговор. 

Във връзка с отправено от г-н Иван Кичев питане, относно изпълнение на Решение 
№44 от заседание на общински съвет проведено на 14.02.2020г. касаещо закупуване на 
дървесина добита през 2019г., въпрос – „какви количества от тези дърва са закупени 
съответно от общински структури, физически лица за лични нужди, юридически лица с 
търговска цел и спазвани ли са гласуваните цени”. По информация на Общинско 
предприятие „Общински гори” на физически лица за лични нужди съгласно 
определените от ОбС цени са продадени до момента 1600 пространствени кубични 
метра. Допълнителни количества по заявления на общински структури са закупени от 
Дом „Св. Константин и Елена” в село Факия 90м3 и Детска градина „Снежанка” -  10м3. 
От юридически лица не са закупувани такива дърва по т.3.2. от решението. Втория 
въпрос: „останали ли са незадоволени общински структури с дърва за огрев, кои са те и 
какви са необходимите им количества”. Относно снабдяването на общински структури 
и училища с дърва за огрев, в момента тече процедура за транспорт, тъй като винаги 
провеждаме процедура за осигуряване на транспорта, не е избран изпълнител още. В 
момента в който приключи процедурата и се избере изпълнител, ще започне да се 
снабдяват всички структури. По техническата спецификация, три хиляди кубика са 
необходими за училища, детски градини и всички общински структури. 
 Иван Кичев: Има ли ги налични. 
 Маргарита Стойчева: Да, има ги налични. Останали ли са незакупени 
количества дърва от дървесина добита миналата година и какви са те, значи 2930м3 има 
налични. 
 Йона Чобанова: Не са задоволени още общинските структури и горе-долу има за 
тях само. 
 Маргарита Стойчева: Относно третия въпрос – „Вярна ли е информацията, че 
на две физически лица са фактурирани количества, съответно 200м3 и 250м3 дърва за 
огрев”. За всички физически лица закупените дърва са в рамките на определените по 
решението количества до 10м3, значи има заявления с по-малко от 10м3 и до десет, но 
за повече от десет няма заявления подадени от физически лица. 
 Иван Кичев: Да разбирам, че всъщност приключила е продажбата на физически и 
юридически лица тъй като останалото количество ще задоволи нуждите на общинските 
структури, така ли да го разбирам. 

Инж. Стойко Стоянов: Ако мога само да направя уточнение, общинските 
структури няма да бъдат задоволени само от тези дърва. Значи за общинските 
структури могат да се транспортират и задоволяват с дърва добити и през настоящата 
година, но основното количество, което фактически остава ще бъде за общински 
структури. Така, че няма проблеми фактически и евентуално и на още хора нуждаещи 
да се продадат известни количества дърва, но за момента с разпореждане на кмета 
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заради извънредното положение, спряна е продажбата с оглед на това да не се струпват 
хората, с оглед на общата карантина бих казал така. 

Иван Кичев: Г-н Стоянов, аз благодаря  за отговора, само че по този начин не се 
спазва решението на общинския съвет, защото решението беше първо да се задоволят 
всички общински структури на тази по-ниска цена, от там насетне евентуално каквото 
остане за физически лица и ако остане да отиде при юридически лица, това беше 
решението на ОбС, което гласувахме. 

Инж. Стойко Стоянов: Затова както виждате 4600 м3 е количеството, 1600 сме 
продали три са останали. 

Иван Кичев: Не са 4600, повече са 5300. 
Инж. Стойко Стоянов: 4600, 2000 са плътни, пространствени към 4600 

пространствени кубически метра, 1600 продадени т.е. задоволяване на населението и 
три хиляди остават за общинските структури, това е. 

Маргарита Стойчева: Общинските структури, кметства, община са 2300 кубика 
и 690 са заявили училищата, които са на делегиран бюджет. 

Динко Цъцаров: Относно другия въпрос, който беше от Йона Чобанова има ли 
някакъв отговор. Опасна детска площадка, част от проект за Реконструкция на 
благоустройствена инфраструктура в централна градска част град Средец. 
 Приложен е текста. 
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 Яна Кирязова: Уважаеми дами и господа общински съветници, относно  питане 
от г-жа Йона Чобанова за опасна детска площадка, част от проект за Реконструкция на 
благоустройствена инфраструктура в УПИ II, кв.26 ЕКАТЕ 17974 в централна градска 
част град Средец, общ. Средец. Въпрос 1. „На какво основание е разрешен свободния 
достъп на територията на детската площадка от цитирания по-горе проект, тъй като 
състоянието на площадката не предполага, обектът да е въведен в експлоатация”. 
Състоянието на детската площадка не предполага, обектът да е въведен в експлоатация 
това е така, обектът не е доведен до експлоатация и работата на изпълнителя не е 
приета, защото са констатирани някои несъответствия относно изпълнението и 
техническите характеристики на тръжната документация. Площадката няколко пъти е 
била ограждана с ленти, за да се предотврати достъпа, но в последствие лентите 
изчезват, това е по обезопасяването. Значи работата не е приета, имат още неща, които 
да изпълнят по договора. 
 Иван Кичев: А парите разплатени ли са.  
 Яна Кирязова: Не, само аванса включен по договора който е. 

Иван Кичев: Някакви срокове има ли в крайна сметка, ангажимент поел ли е 
изпълнителя да изпълни. 
 Яна Кирязова: Ангажимент е поел да достави необходимите съоръжения, които 
трябва и да си свърши работата съгласно договора. *** разликите в количествените 
сметки, разлики действително има в количествените сметки, има между ценовото 
предложение образец и от документацията за участие. Разликите в количествените 
сметки идват от това, че когато се прави КСС-то, количествената сметка за 
документацията за участие и обявяване на обществената поръчка се съобразяваме с 
максималния финансов ресурс и съответно от там идват разликите. И на третия въпрос, 
защо липсват информационни табели на съществуващите дървета, в обществената 
поръчка информационни табели за съществуващите дървета не са заложени. 
 Иван Кичев: Добре, аз пак да доуточня за площадката, тъй като не казахте 
срокове. Да, поел е ангажимент изпълнителя, но срокове не сте казали, ако в този срок 
недай се боже се случи нещо с някое дете, кой носи отговорност. Значи т.е. в случая 
общината трябва да намери начин да се обезопаси отново и в крайна сметка 
„Обществен ред и сигурност“, не знам, кой ще се натовари с тази задача там да не се 
допускат хора. 
 Яна Биюкова: Те не се допускат хора на детски площадки. 
 Иван Кичев: По принцип говорим, конкретното положение е ясно, въпреки, че 
много скоро и това ще отпадне. 
 Йона Чобанова: Тя поне да се беше ползвала в този период нали да се завърши 
площадката нали докато няма деца, после като плъзнат… тя Ивелина е всеки ден там. 
Ние сме били, знаем за какво иде реч, падна детето само дето не се утрепа на този 
цимент.  
 Ивелина Стоянова: Поне да ги махнат като не могат да ги направят да ги махнат. 
Те са счупени, по-добре е да ги махнат отколкото да стърчат. 
 Йона Чобанова: Така де, става въпрос за общински пари със спечелен проект 
нали трябва някой… 
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 Динко Цъцаров: От предната сесия г-н Кичев имаше въпрос относно превозните 
средства с животинска тяга, колко регистрации има направени, колко акта има 
съставени и съответно издадени наказателни постановления, колко санкционирани 
лица има в тази връзка за неспазване на Наредбата. По този въпрос някакъв отговор 
имате ли подготвен, колеги от администрацията. … Няма. 
 Иван Кичев: Кой трябва да го е изготвил. На предната сесия когато приемахме 
Наредба №1. 

Динко Цъцаров: Предполагам, че секретаря г-жо Дамбулова. Той е в отпуск в 
момента, така или иначе отговор няма към този момент. Имате думата колеги за нови 
питания към администрацията, ако не да продължим с дневния ред на заседанието. Г-н 
Янков заповядайте. 

Димитър Янков:  Имам предвид питания, но ще си ги направя писмено. Просто 
искам да обърна внимание на администрацията като цяло, *** на г-н кмета, сега 
излязъл в отпуска някой, това не значи, че не трябва да се отговори на въпросите. Не е 
само г-н Станилов, нашия въпрос е зададен на десети, получаваме го на сесията на 
двадесет и девети това са деветнадесет дни и не беше намерено време да се изпрати, 
също и въпроса на колегите от БСП за дървата, не знам кога е входирано, но при нас са 
минали 19-дни, това не е сериозно да ви кажа. Не е въпроса да си правим на инат, ако 
някои го разсъждават по този начин, просто предайте на този някой, че така няма да се 
продължава. Задали сме въпроси, отговорете ги, е за това е нормалното нещо да се 
отговори в началото на въпросите, точка първа да е питания, не само в този конкретен 
случай, а по принцип. Защото при положение, че не се отговаря на въпросите на 
общинските съветници, какво да правим тогава в сесии.  

Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. Г-жа Йона Чобанова. 
Йона Чобанова: Аз имам един въпрос, няма да ставам. До нас стигна 

информация вчера, че от 01.05. част от общинска администрация ще бъде съкратена, 
друга част ще бъдат на шест часов работен ден. Тъй като ние сме приели щата на 
общината и това са делегирани средства от държавата за трудовите възнаграждения и 
осигуровки, ще правим ли актуализация на бюджета след като сега намаляме 
респективно работния ден, респективно намаляме и заплатите на общинските 
служители. 

Анета Колеолова: В момента нямаме готовност за актуализация на бюджета, 
трябва да изчакваме шестмесечието, след което ще внесем конкретната актуализация с 
предимно какви са приходите и какви са разходите, съответно което ще наложи 
актуализация. 

Йона Чобанова: Всъщност това е въпроса, кое налага общинските служители да 
бъдат със съкратен работен ден. 

Яна Биюкова: Изобщо вярна ли е тази информация. 
Анета Колеолова: Работи се по въпроса. 
Йона Чобанова: Добре, те като са делегирани средства ние имаме ли право това 

нещо да го правим или държавата няма достатъчно пари да…, как, не ми ясно, 
наистина ... 

Анета Колеолова: Сега не мога да отговоря. 



20. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Във връзка със заповедта на Министъра на здравеопазването за 

парковете, има ли съответно издадена заповед в община Средец от кмета или към 
момента нямаме ние право ***. 

Динко Цъцаров: В смисъл дали са отворени в момента. 
Георги Вълчев: Да, след като има заповед на Министъра оттам нататък то и в 

самата заповед пише, че кметовете по общини трябва да…, нашия кмет е в отпуска, не 
знам, трябва да изчакаме. 

Динко Цъцаров: Въпросът ви е дали нашия парк конкретно в Средец със заповед 
на кмета в момента е отворен за разходки, нали така г-н Вълчев. 

Димитър Янков: Отворен ли е или не. 
Георги Вълчев: То може само по този начин да се разреши със заповед на кмета. 
Николина Дамбулова: В началото на кризата се пускаха заповеди на кмета 

съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването. След това обаче на областен 
оперативен щаб, областния управител предложи кметовете да не преписват заповедите 
на Министъра на здравеопазването и да изпълняват само заповедите, които са пуснати 
от Министъра. И затова се преустанови пускането на нови заповеди, разбира се, че е 
отворен съгласно заповедта на Министъра. 

Георги Вълчев: Да, благодаря Ви. Само да уточним, това означава, че кмета на 
Бургас е направил нарушение на нещо, което се е взело на областно ниво, така ли,  
защото той е издал заповед. 

Николина Дамбулова: Не, не само нашия кмет е пускал заповеди, които се 
препокриват със заповедите на Министъра, абсолютно всички кметове в областта го 
правиха, няма нарушение, просто няма смисъл да се преписват заповедите. 

Димитър Янков: Аз не мога да разбера, как да се преписват заповеди г-жо 
Дамбулова. Говорим за нещо, което в последните дни се охлаби като мярка, 
Софийските паркове, Бургаските, други регионални центрове и т.н. това нещо нали се 
допускат от толкова до колко часа спортисти, как беше там и пр. и пр. не е толкова 
съществено на всяка една може да е различно. За да се допуснат граждани, това между 
другото е една от мерките, които е хубаво да обсъдим в другата точка, да се допуснат 
гражданите в момента на други места се допускат граждани до парковете вече по 
определен ред и правила. Въпросът на г-н Вълчев, доколкото разбрах е това -  има ли 
издадена заповед, това е достатъчно със заповед на кмета… 

Николина Дамбулова: Няма да издаваме заповед, съобразяваме се със заповедите 
на Министъра на здравеопазването, като за това кметовете следят за изпълнението на 
заповедта и е направена организация да има представители на „Общински ред и 
сигурност“, за да няма струпвания и съответно и от полиция да има представител. 

Димитър Янков: И сега парка отворен ли е нашия. 
Николина Дамбулова: Да, градския парк. Съответно както е определено от 

Министъра тогава в колко часа за кучета, в колко часа за деца до дванадесет години. 
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Динко Цъцаров: Колеги, имаме ли други въпроси. …Няма.  продължаваме с 
ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Приемане на мерки за намаляване икономическите щети 
върху бизнеса в община Средец в условията на извънредно положение. 

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

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 87 
29 април 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с Решение от 13.03.2020г. на Народното 
събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и Заповед на 
министъра на здравеопазването,   
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Освобождаване от заплащане на наем собствениците на обекти, разположени 
върху общински терени, както и наематели на общински обекти, които са затворени 
за времето, през което трае извънредното положение. 
 

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

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   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 
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  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА в дневния ред – Докладна записка от 
общинските съветници от БСП: Иван Кичев, Йона Чобанова, Янко Германов, 
Даниел Чолаков, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса 
и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената 
епидемиологична обстановка. 
 Докладната прочете председателят на съвета. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте колеги за изказвания по докладната, предложения, 
коментари. Г-н Вълчев.  
 Георги Вълчев: Аз мисля, че това предложение на БСП е изключително разумно.  
Имайки предвид и едно от интервютата на г-н Горанов – Министър на финансите,  
където каза, че ние няма как да помогнем на повечето хора, единият от начините е да 
не увеличаваме данъците. Тук не говорим за намалянето, тука говорим да се върнат 
старите нива, това което и групата на СДС непрекъснато на всяка сесия коментира,  
така че подкрепяме предложението.  

Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. … Ако нямате, аз имам едно 
предложение, двете точки да бъдат гласувани поотделно, всяка една поотделно. Тъй 
като това са две отделни мерки, редно е да се гласуват точка по точка… ако някой иска 
да вземе думата. …Няма желаещи. Гласуваме колеги – т.1 Отмяна на Решение №16 и 
Решение №17 от което следва данъците и таксите за 2020г. да запазят размерите от 
2019г., който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа. 
 Динко Цъцаров: Това предложение не се приема. По т.2 – В подкрепа на 

стопанските субекти на територията на общината, предлагаме освобождаване от 
патентния данък за периода на действие на извънредното положение и шестдесет дни 
от отмяната му, който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Динко Цъцаров: Това предложение се приема. Колеги, гласуваме докладната с 

направената промяна, който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали 
се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – няма, 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 88 
29 април 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с Решение от 13.03.2020г. на Народното 
събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и Заповед на 
министъра на здравеопазването,   
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Освобождава от заплащане на патентния данък стопанските субекти на 
територията на общината за периода на действие на извънредното положение и 
шестдесет дни от отмяната му. 
 

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

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

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков       против 
  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: Г-н Янков за отрицателен вот. 
 Димитър Янков: Не може колеги така мимоходом да подминем толкова важен 
въпрос. Разделяме докладната на две точки, гласуваме „за”, едната, която може да се 
каже, че се препокрива с предложението на администрацията, минава единодушно 
подкрепена от групата на ГЕРБ, на управляващата група, нека кажем общо коалиция. А 
другата, която визира всички граждани на община Средец, защото там са данъците, не 
минава, как си го обясняваме това нещо, какво правим тука. Какво правим тука г-н 
Председател, вие дадохте идеята да се разграничи, ясно беше от момента в който 
дадохте предложението, беше ясно какво ще се получи накрая. Като не можем да 
дадем пари на гражданите си, поне да не им вземаме пари, това е идеята на Премиера и 
на Министъра на финансите, когато коментират тези мерки, да не се взема от хората и 
бизнеса в този момент. Ние говорим за връщане на ставките от миналата година, 
говорим един милион пъти, така казвам, десетки пъти поне от групата на СДС сме 
поставяли този въпрос, защо бе, защо в Средец ще има по-високи данъци от София, от 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Бургас. И сега искаме да ги върнем на ниво, което пак ще са по-високи и това нещо не 
се приема, това кощунство, казвам ви го. Продължаваме да стоим тука и… Колеги, ами 
знаете ли какво, ние не си заслужаваме заплатите, всички ние не си заслужаваме 
заплатите. Управляващата коалиция от гледна точка на това, че не разсъждава какво 
прави, гласува по команда, а останалите от опозицията не си ги заслужаваме за това, че 
стоим тука в тази зала, за какво стоим, да държим кворум. Много ви моля, аз искам от 
името на СДС процедурна почивка. Имаме работа, съберете се и си поговорете така ли 
ще продължаваме. 
 Яна Биюкова: Аз искам да Ви попитам нещо г-н Янков. Вие платихте ли си 
данъците. 

Димитър Янков: Моите данъци, всяка година си плащам данъците. 
Яна Биюкова: Предполагам, че всеки човек от залата  си е платил данъците и 

след като го намалим какво, ами не само от залата предполагам, че и населението от 
общината, които са по съвестни вече са си ги платили.  

Димитър Янков: Тука говорим за данъците на гражданите, не изкривявайте 
нещата и другото, което е, аз искам почивка. 

Председателят обяви петнадесет минути почивка. 
 След изтичане на времето заседанието продължи с кворум от шестнадесет 
общински съветника. 
 Георги Вълчев: Колеги, изпаднахме в една много деликатна ситуация. Ясни и 
точни въпроси, се заобикалят и няма отговори, нищо не разбрахме за цените по нашия 
въпрос. Сега разбираме, благодарение на г-жа Чобанова, че има проблеми в общинска 
администрация да бъдат на четири часа, на шест ще стават, други са освободени, трети 
в неплатени. Сега например, ако задам на администрацията въпроса, какъв е процента 
на безработицата в община Средец, сигурно един месец ще чакам да ми се отговори, 
колко се е увеличила и т.н., ами няма никаква комуникативност бе хора. Разберете 
искаме нещо простичко и то толкоз деликатно наистина, да се знае къде са отишли 
парите на тези, които са дарили. Ами това е, човек трябва да е малоумен или трябва да 
има интелект на тостер, за да не ни предложи сам да даде тази информация, а ние ви я 
искаме и вие я криете. Ами какво означава за един обикновен човек встрани, той 
веднага си прави сметката, че тука нещо се крие, тука нещо се бърка, ами дайте ни тази 
информация, за да престанем на тази тема. Аз би предлагам, ако така ще я караме, 
предлагам на групата на СДС да не участва в заседанията, ние ще стоим тука, но няма 
нужда от гласуване, съжалявам.  

Динко Цъцаров: Това е ваша воля. Стоейки тука, вие участвате в заседанието, 
имате право да не гласувате, вече това си е ваше право, но най-малко в кворума 
участвате. Колеги, вървим по дневния ред ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна записка 
от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен 
отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД гр. Средец за 2019 
година. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Заповядайте за въпроси по докладната. 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Димитър Янков: Не е точно по отчета, въпросът е дали регулярно се изплащат 
субсидиите до настоящия момент, които са гласувани от нас. Отчета е ясен, той е за 
миналата година. 

Динко Цъцаров: Отчета добре изглежда, предполагам сте го разгледали и вие. За 
първото тримесечие беше регулярно изплащането, това е, което аз знам за онзи период, 
сега…. г-жа Колеолова я няма. Петя ти имаш ли някаква представа, изплащат ли се 
регулярно субсидиите  на Медицинския център и на МБАЛ. 

Петя Бойчева: По принцип не се занимавам със субсидиите, но мисля, че при 
всяка заявена сума има ответна реакция. Не мога да дам точен отчет. 

Димитър Янков: Добре, не е единствения въпрос без отговор, така че… 
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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 89 
29 април 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.9, ал.1, т.5 от Наредба 

за условията и реда, при които Община Средец упражнява правата си на собственик 
върху общинската част от капитала на търговски дружества, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД 

гр. Средец за 2019 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов         - 
 
 
 Иван Кичев: Мълчаливо ще участваме в заседанията, то е ясно, че няма смисъл от 
нашето присъствие тука, просто не знам как да го покажем и да ви подскажем, че така 
не може да продължава. 
 Георги Вълчев: И ви пожелаваме да не се разболява никой, защото… 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от Динко Цъцаров – 
Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за 
дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец за 2019 година. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров:Тук нещата стоят много добре, за 2019 година приходите 

надвишават разходите с 45572 лв., което си е един отличен резултат на фона на 
останалите общински болници в страната. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 90 
29 април 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.9, ал.1, т.5 от Наредба  

за условията и реда, при които Община Средец упражнява правата си на собственик 
върху общинската част от капитала на търговски дружества, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Годишен отчет за дейността на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец за 

2019 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев    - 
  4.   Даниел Николов Чолаков         - 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 
2019 година. 

Докладва Анка Павлова – секретар на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  

Динко Цъцаров: Въпроси колеги. Лало Гюров. 
Лало Гюров: Мога ли да знам кой участва в тази комисия. 
Анка Павлова: Най различни представители на различни институции участват. 

Искате поименно ли да ви ги кажа.  
Лало Гюров: Да, интересувам се. 
Анка Павлова: Председател на комисията е г-жа Николина Дамбулова– зам.-кмет, 

зам.-председател е г-жа Лалка Бойчева-ст.експерт „Социални дейности”, секретар съм 
аз Анка Павлова, следват Желязко Айрянов – директор на ЦОП, Мария Гайдова 
педагог пенсионер понастоящем, Димитър Лапчев – директор ПГ МССЕ, Янка 
Костадинова – педагогически съветник в СУ, Ирина Камбурова – юрист, Катя 
Георгиева – техн.сътрудник в община Средец, Петър Алексиев – инспектор Детска 
педагогическа стая, Зюмбюла Маринова - ст.експерт „Социални дейности”, Таня 
Димитрова - гл.експерт „Здравеопазване”, Калина Йонева – отдел „Закрила на детето”. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 91 
29 април 2020 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
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                                                                                                                      Председател: 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА СЕДМА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за 
изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2019 година. 

Докладва Десислава Райкова – мл. експерт „Строителство” в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” 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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 92 
29 април 2020 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и 23 от Закона за местното самоуправление и  
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                                                                                                               Секретар: 
 

местната администрация и чл.12 от Закона за енергийната ефективност, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Приема отчета за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2019 
година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на 
програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за 
насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2019г.. 

Докладва Десислава Райкова – мл. експерт „Строителство” в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

Динко Цъцаров: Въпроси колеги. 
Иван Кичев: Кой разработва тази програма. 
Десислава Райкова: Специална фирма се наема, която се занимава с 

разработването на такива програми. 
Иван Кичев: Как става избора на фирмата т.е. няколко фирми. 
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                                                                                                               Секретар: 
 

Десислава Райкова: Те представят оферти, ами зависи колко фирми, ние 
примерно искаме от две-три фирми зависи, не всички представят оферти и на база най-
ниска цена. 

Иван Кичев: Има ли комисия по избора или еднолично се избира. 
Десислава Райкова: Не съм запозната. 
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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 93 
29 април 2020 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и 23 и чл.10, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Приема отчета на Програмата за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници и биогорива на община Средец за 2019 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 



31. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

 
Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на 
годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на 
община Средец за периода 2017-2020г.“. 

Докладва Бисер Петков – мл. експерт „Екология” при общинска администрация. 
Динко Цъцаров: Заповядайте колеги за въпроси. 
Димитър Янков: Ние добре опазваме околната среда. Този отчет ще мине и той, 

обаче въпроса е че тънем в боклуци, знам че не е от вашите компетенции. 
Бисер Петков: Работи се по въпроса. 
Иван Кичев: Г-н Петков, защо се опитаха да ви подведат в информацията, която 

дадохте в отчета. 
Бисер Петков: Станала е наистина техническа грешка, работило се е върху стара 

таблица и благодарение на... 
Иван Кичев: Благодарение на вашата намеса, нещата се коригираха, но ако не 

бяхме се намесели щяхме да ги приемем в този вид, така ли да го разбирам, с 
драстични разминавания. 

Бисер Петков: До някъде – да. 
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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 94 
29 април 2020 година 

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

местната администрация и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Приема Отчет за 2019 година по изпълнението на „Програма за опазване на 
околната среда на община Средец за периода 2017-2020година”. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев    - 
  4.   Даниел Николов Чолаков         - 
  5.   Димитър Киряков Янков    - 



32. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев    - 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова     - 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на „Програма за 
управление на отпадъците“ за 2019г.. 

Докладва Бисер Петков – мл. експерт „Екология” при общинска администрация. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 95 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и 
чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Приема Отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците” в 

община Средец за 2019 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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



33. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 
 От залата излезе Валери Ангелов 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от днешния дневен ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на 
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2021 година. 

Докладва Лалка Бойчева – гл.експерт „Социални дейности“, дирекция 
„Образование, здравеопазване, социални дейности, интеграция на малцинствата и 
спорт" 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” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 96 
29 април 2020 година 

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

местната администрация и във връзка с изпълнението на чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона 
за социално подпомагане и чл. 36 Б, ал. 4 от ППЗСП, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги през 2021 година, 
съгласно Приложение №1. 
 
 
 
 
 
 



34. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 



35. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 



36. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 



37. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 



38. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 



39. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

 



40. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

 
 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  8 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 

 
 В залата влезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне състава на местната 
комисия по прилагане Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, трябва да изберем един представител на общинския 
съвет. Имате думата за предложения. …Ако нямате, аз предлагам това да е 
председателя на постоянната комисия по „Финанси и стопанска дейност“ г-жа Стоянка 
Кисьова. Има ли други предложения. …Няма, който е съгласен с направеното от мен 
предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържал се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с приетия представител. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; 
“въздържали се” – няма, Общински съвет прие 

 



41. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 97 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове и чл.16 от Правилника за прилагането му, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1. Определя пет членна комисия по реда на Закона за уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове в състав: 
 Председател:  Николина Пенева Дамбулова – заместник кмет на община 
Средец; 
 Членове:   1. Димитрина Костова Георгиева – главен специалист „Общинска 
собственост”, представител на общинска администрация; 
      2. Елена Симеонова Бошева – старши счетоводител, 
представител на общинска администрация; 
      3. Даниела Михайлова Русенова – представляваща гражданите с 
жилищни нужди; 
      4. Представител на Общински съвет – Средец г-жа Стоянка 
Стоянова Кисьова. 
 2. Упълномощава Кмета на община Средец да уведоми Управителния съвет на 
Националния компенсационен жилищен фонд за определения нов състав на местната 
комисия за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник”. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 



42. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне броя на таксиметровите 
автомобили, работещи на територията на Община Средец и срока на валидност 
на Разрешението за таксиметров превоз на пътници. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 98 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, чл. 24, ал.3 от Наредба № 34 от 1999 год. за таксиметров 
превоз на пътници, във връзка с чл. 24а, ал. 3 и ал. 10 от Закона за автомобилните 
превози, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1. Определя десет броя таксиметрови автомобили, които ще извършват 
обществен превоз срещу заплащане по заявен от пътника маршрут. 
 2. Определя Разрешението да се издава за срока, посочен от превозвача в 
заявлението, съгласно чл.24а, ал.3 от Закона за автомобилните превози. 
 3. Възлага на Кмета на общината при постъпили жалби от граждани за 
неспазване на чл.2, 36, 37, 38, 39 и 45 от Наредба №34/06.12.1999г. на МТИТС за 
таксиметров превоз на пътници, да сезира контролните органи – Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация” гр. Бургас и КАТ гр. Средец. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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



43. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на 
минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един км 
пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Средец за 
2020 г.. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 99 
29 април 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Определя минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един 
километър пробег, валидна за територията на община Средец, както следва: 

 Минимална цена по дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег 0,65 лв./км.; 

 Минимална цена по нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег 0,75 лв./км. 

2. Определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един 
километър пробег, валидна за територията на община Средец, както следва: 
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 Максимална цена по дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег 1,30 лв./км.; 

 Максимална цена по нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег 1,40 лв./км. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
  

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване 
съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за 
отпадъци – Братово. 

Докладва Бисер Петков – мл. експерт „Екология” при общинска администрация. 
Динко Цъцаров: Благодаря, имаше въпроси от комисиите. Заповядайте колеги. Г-

н Вълчев. 
Георги Вълчев: Значи два бързи въпроса.  Първия, ако не ви затруднява да кажете 

какво беше сумата, която дължим на Братово. И вторият въпрос е има ли по този чл.64 
натрупани средства в общината. 

Анета Колеолова: Съгласно информацията, която имаме за отчисленията 
извършени към РИОСВ по чл.64 общо общината от 2011 до 2019г. е направила 
отчисления за 908448лв. разпределени както следва: по чл.60 – 186214лв., по чл.64 – 
772234лв. Неразплатените задължения по членовете са общо 326763лв. от които по 
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чл.60 са 54845лв. и по чл.64 – 271918лв. то си е задължение ежегодно. Тези пари ги 
имаме, те не са при нас, те са към РИОСВ. 

Димитър Янков: По време на бюджета когато го приемахме, Вие ни отговорихте 
тогава, но не ми се ровеше в протокола, имахме задължение, неразплатени… Те за коя 
година са. 

Анета Колеолова: Точно, аз ги съобщих в момента 326763лв., разпределени по 
членове. Най-старите са от 2017г. има за три месеца, 2018г. и 2019г. 

Димитър Янков:  Г-жо Колеолова, длъжността главен счетоводител на община 
Средец е доста тежка… 

Анета Колеолова: Многократно са ни правили проверки и съответно отстъпка да 
предприемем по-регулярно плащане и съответно да си направим план за разсрочване и 
т.н., но моето виждане е по-голямо разсрочване от ежемесечните вноски не може да 
има. Така, че намерението ми е дай боже да имаме възможност след като осигурим 
заплати и издръжка, но дори и да не осигурим трябва да предприемем действия по 
плащането на тези отчисления, които по закон са дължими и няма как да ги скрием и 
да ги пренебрегнем.  

Иван Кичев: Някакви санкции дължим ли в тази връзка. 
Анета Колеолова: В момента не, но… понеже тези взаимоотношения са между 

държавни институции и предполага се, че няма да има такива санкции ***, но факт е  
стигаме до момента, че тези средства трябва да се инвестират, да се ползват, а ние не 
сме си издължили задълженията. 

Иван Кичев: Последно да уточня, говорим за община Средец нали, а не за 
община Бургас, защото тука гледам, че е изписано за община Бургас, да не се 
притеснявам, че не мога да гласувам заради тях. 

Георги Вълчев: Значи само да доуточним, понеже тази яма там, пропаст даже да я 
нарека, тя съществува и се увеличава. Едно предложение от общината примерно, във 
връзка с вдигане на данъка да речем, десет промила за гражданите, не би ли свършила 
работа, аз така си мисля, ще запълним, може и да остане. Защо не се предлага не знам. 

Димитър Янков: Абе не можем да сваляме, но да ги вдигаме сигурно може. 
Иван Кичев: Това е разумно. 
Йона Чобанова: Ние ще го предложим другия път. 
Други мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 100 
29 април 2020 година 

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

местната администрация и в изпълнение на взето Решение 3.2 във вр. с т. 3.1 на 
Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците-регион 
Бургас”, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Одобрява финансовото участие на Община Средец за изпълнение на 

„Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на 
регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово –запад“ – Клетка 
№2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща  и обслужваща 
инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за 
бъдещата Клетка №3 и реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на 
технически инвестиционен проект за рекултивация на клетка 1“ в размер до 
218 979,16 лв., представляващо 2,74 % от стойността на сключения договор с ДДС. 

2. Дава съгласие финансовия ресурс по т. 1 да бъде осигурен от собствени 
средства, натрупани от община Средец като отчисления по реда на чл. 64 от Закона 
за управление на отпадъците. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване  по  процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец 
- „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие 
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на селските райони 2014-2020, с проектно предложение „Ремонт и оборудване на 
помещение в сграда - кметство с. Голямо Буково, УПИ І, кв. 13 по плана на 
с.Голямо Буково, с цел обособяване на посетителски  център“. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, въпроси.  
Янко Германов: Аз сумата не чух. 
Маргарита Стойчева: Максималния размер за безвъзмездната помощ за едно 

проектно предложение е 20х.лв. с интензитет на помощта е 100% от общите допустими 
разходи за проекта за проекти негенериращи приходи. 

Иван Кичев: Тъй като беше срока 27.04. колко проектни предложения до момента 
са постъпили в тази връзка. 

Маргарита Стойчева: Три. И мога да ви кажа, ако искате по-точна информация 
за сумата, за Буково е около 15х.лв., това което предвидихме.  

Иван Кичев: Чисто като процедура с две-три думи, как протича цялата  ситуация. 
Маргарита Стойчева: Проектните предложения са подадени в ИСУН, срокът 

беше 27.04., но нали се отложиха част от докладните, сега няма проблем подали сме ги 
в ИСУН като докладна и те вече в десетдневка ще ни искат решението на общинския 
съвет, МИГ-а имам предвид, защото първо те проверяват проектите и след това отиват 
във фонда. 

Иван Кичев: Някак си несъответствие в датите се получава. 
Маргарита Стойчева: Ами бяхме ги входирали миналия месец, но няма проблем 

по принцип, когато кандидатстваме и по други проекти, дори и да нямаме примерно 
разрешение имаме входирано заявление и за РИОСВ е така, след това на десетдневка 
представяме допълнително документите. 

Димитър Янков: Аз имам един въпрос, не знам дали ще можете да ми 
отговорите. Те са не само този проект, има и други по тази линия. Въпросът ми е, той е 
нещо като препоръка, понеже се налага постоянно, въпреки че са нали със 100% 
финансиране без на пръв поглед с наши пари на общината, бюджетни, но се налага в 
даден момент като заем с цел изпълнението. Въпросът ми е ще се налага ли и за тези 
проекти и за този, за следващия във Факия, значи пак ще теглим пари да ги изпълним и 
после… 

Маргарита Стойчева: Не, с тази записна заповед, ние всъщност защитаваме 
авансовото плащане. Редът е такъв, получаваме авансово плащане в размер до 50% от 
допустимите разходи и с тези суми ние се разплащаме с изпълнителите. 

Димитър Янков: Аз неправилно се изразих, между другото говоря за заем, 
защото теглихме заемите от ФЛАГ… 

Маргарита Стойчева: Специално за проектите по Програма за развитие на 
селските райони имаме възможност да теглим безлихвен заем т.е. за окончателното 
плащане също да не изплащаме средства от общината, кандидатстваме с безлихвен 
заем, част от тях примерно, които са ни останали сме изплатили, но тези които не са 
разплатени, с този безлихвен заем в момента в който се отчетем пред фонда, се 
възстановят средствата директно по сметките на изпълнителите. 
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Димитър Янков: Ясно ми е, лошо, ако не се изпълни качествено, тогава вече е за 
наша сметка. 

Маргарита Стойчева: Провеждат се обществени поръчки, нали и фонда идва на 
проверка. 

Иван Кичев: Както стана с „Диалог“ например, тези 15 х.лв. ги поема общината. 
Димитър Янков: Няма лошо да се развие туризма, но е лошо, че не са 

доходоносни дейности както *** казахте. 
Иван Кичев: Между другото г-жо Колеолова, като стана дума за „Диалог“, Вие 

представихте договора, който е между „Диалог“ и Министерството, а ние имаме 
питане за договора между „Диалог“ и общината, с който общината се ангажира за тези 
105х.лв. 

Анета Колеолова: Единствено разчитаме на Решението на Общинския съвет, 
когато се взема решение за субсидиране на дружеството в какъв размер. 

Иван Кичев: С две думи няма договори между общината и „Диалог“. 
Анета Колеолова: Не, няма, не само с „Диалог“, нито с Медицинския център, 

нито с Болницата, ***. 
Иван Кичев: На какво основание ги поемаме тези разходи. 
Анета Колеолова: Субсидия, но на база Решение. 
Димитър Янков: То за субсидия на общинските структури е ясно, но и с 

„Диалога“ е същата работа. 
Иван Кичев: Ясна работата. 
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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 101 
29 април 2020 година 

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

местната администрация и във връзка с т. 24.1  от Условията за кандидатстване по 
процедура № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец“ по ПРСР 2014-2020,   
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект 
„Ремонт и оборудване на помещение в сграда – кметство с. Голямо Буково, УПИ І, 
кв. 13 по плана на с. Голямо Буково, с цел обособяване на посетителски  център“ 
по процедура № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма 
за развитие на селските райони 2014-2020. 

2. Дейностите включени в проектното предложение съответстват на 
приоритетите на Общински план за развитие на община Средец 2014-2020, а именно: 
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ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската територия и нейното адекватно 
инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: Развитие на туристическата и културна 
инфраструктура.  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 
 Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по  
процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец -  „МИГ Средец -  
подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура ” от Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 
2014-2020, с проектно предложение „Ремонт и оборудване на помещение в сграда - 
кметство с. Факия УПИ ІІ, кв. 25 по плана на с. Факия, с цел обособяване на 
посетителски  център“. 

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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 102 
29 април 2020 година 

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

местната администрация и във връзка с т. 24.1  от Условията за кандидатстване по 
процедура № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец“ по ПРСР 2014-2020,   
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект 
„Ремонт на помещение в сграда - кметство с. Факия УПИ ІІ, кв. 25 по плана на с. 
Факия, с цел обособяване на посетителски  център“ по процедура № 
BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма 
за развитие на селските райони 2014-2020. 
          2. Дейностите включени в проектното предложение съответстват на 
приоритетите на Общински план за развитие на община Средец 2014-2020, а именно: 
ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската територия и нейното адекватно 
инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: Развитие на туристическата и културна 
инфраструктура.  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

  17.  Янко Калудов Германов         - 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по  
процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - „МИГ Средец -  
подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура ” от Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 
2014-2020, с проектно предложение „Балансирано и устойчиво развитие на 
територията на Община Средец и туризма в района“. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 103 
29 април 2020 година 

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

местната администрация и във връзка с т. 24.1  от Условията за кандидатстване по  
процедура № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец“ по ПРСР 2014-2020,   
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
          1. Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект 
„Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и 
туризма в района“ по процедура № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец -  подмярка 
7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура ” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 
„МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

2. Дейностите включени в проектното предложение съответстват на 
приоритетите на Общински план за развитие на община Средец 2014-2020, а именно: 
ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската територия и нейното адекватно 
инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: Развитие на туристическата и културна 
инфраструктура.  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 
 Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА – Докладна 
записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 
Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ-
Средец” ЕООД  гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Това, което предстои колеги е да изберем комисия, която да 

проведе този конкурс. Като тука има изискване по Закона за лечебните заведения поне 
един от участниците да е с юридическо образование и един да е „магистър“ по 
медицина, както и задължително влиза представител на РЗИ. Тъй като ние нямаме в 
общинския съвет човек, който е „магистър“ по медицина, вероятностите са две, ако 
представителят на РЗИ  е „магистър“ окей, ако не трябва да  привлечем външен човек в 
тази комисия. Т.е. в момента предстои да изберем четири души от нас, петият е 
представител на РЗИ казахме, имате думата за предложения за членове на тази 
комисия както и за председател. Също коментар по договора, ако имате, защото според 
т.6 утвърждаваме проект на договор за възлагане на управлението на дружеството. 
Заповядайте колеги. 

Димитър Янков: Какво е възнаграждението по договор. 
Динко Цъцаров: Основно месечно възнаграждение на управителя се определя в 

размер на триста двадесет и пет на сто от отчетната средно месечна брутна работна 
заплата в МБАЛ-СРЕДЕЦ.  

Янко Германов: А тя е. 
Динко Цъцаров: Над хиляда лева. 
Димитър Янков: А колко е минималния праг. 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Динко Цъцаров: Минималния праг по Закона за лечебните заведения е 280%, а 
тука е 325. Аз ви казах такъв беше договорът на д-р Комнев, а преди това и на д-р 
Карабаджаков. Гледал съм на различни места от 280 до 400% съм виждал, но ние  
определяме в момента колко трябва да бъде. 

Димитър Янков: Някак си не ми се вижда много нормално, все пак е общинска 
структура, ние не може да паднем под минималните прагове, то и аз няма да правя 
предложение предвид факт, че няма да гласувам. Но не ми се вижда нормално шефа на 
това общинско заведения, макар че болницата е нещо ключово, да взема реална заплата 
по-висока от заплатата на кмета и то говорим по пряко трудово *** взаимоотношение  
ми се струва, че толкова се получава, г-жо Колеолова така ли идват нещата, ами май 
така идват на груба сметка поне. Говоря по принцип, защото е общинско заведение, 
вие ако правите някакво предложение, правете го. 

Динко Цъцаров: Така, това е по т.6, предлагам ви по т.5 да изберем комисията и 
после евентуално някой от колегите, ако има предложение в тази връзка да го даде. 
Заповядайте колеги за предложения за състав на комисията и председател. …Добре, аз 
предлагам единият от членовете на тази комисия да бъде Валери Ангелов като 
председател на постоянната комисия по „Здравеопазване“ в общинския съвет. Като 
друг член на комисията предлагам  Даниел Чолаков, той е единствения юрист, който е 
в общинския съвет, а има задължително условие да имаме юрист. Стават двама, още 
двама човека предложете и председател на комисията. Г-н Валери Ангелов. 

Валери Ангелов: Г-жа Яна Биюкова предлагам. 
Иван Кичев: Г-н Янков предлагам. 
Димитър Янков: Мен, щом г-н Кичев е преценил, аз няма да гласувам за себе си. 
Яна Биюкова: Аз си давам отвод, не желая да участвам в тази комисия. Бих 

предложила Вас, г-н Цъцаров. 
Динко Цъцаров: Други предложения колеги. …Ако нямате други предложения, 

имате думата за предложение за председател на комисията, която да проведе този 
конкурс. 

Димитър Янков: Направихме ли ги четири предложения. 
Динко Цъцаров: Да, станаха: Валери Ангелов, Даниел Чолаков, Динко Цъцаров и 

Димитър Янков. 
Яна Биюкова: Предлагам за председател Валери Ангелов. 
Валери Ангелов: Аз предлагам г-н Цъцаров. 
Динко Цъцаров: Имаме две предложения: Валери Ангелов, Динко Цъцаров за 

председател на комисията. Който е съгласен г-н Валери Ангелов да стане председател 
на комисията, моля да гласува с вдигане на ръка „за”, „против”, „въздържал се”. 

Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас. 
Динко Цъцаров: За Динко Цъцаров, който е съгласен за председател на 

комисията, моля да гласува „за”, „против”, „въздържал се”. 
Гласуваха: “за” – 1 глас; “против” – няма; “въздържали се” – 8 гласа. 
Динко Цъцаров: Валери Ангелов – председател на комисията. И отиваме т.6 в 

проекта на договора за възлагане на управлението на МБАЛ-СРЕДЕЦ, има ли 
предложение за някаква промяна колеги. 
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                                                                                                               Секретар: 
 

Валери Ангелов: С какво работно време е,  освен като управител съвместява ли 
като лекар за преглеждане. А точната средна заплата може ли да се каже каква е за да 
се сметне. 

Динко Цъцаров: В момента не мога да ви кажа точно, към края на миналата 
година исках някаква справка, беше 1018лв. средната т.е. триста двадесет и пет 
процента от тази сума. Г-н Вълчев. 

Георги Вълчев: Някой може ли да каже каква е заплата на Бърза помощ на шефа и 
на Медицинския център. 

Динко Цъцаров: ЦСМП не са общинска структура, няма как.  
Георги Вълчев: Няма значение, те са близки. Добре, Медицинския център е 

общинска структура хайде. 
Динко Цъцаров: Съгласен съм, там са по друг начин нещата. Аз ви казах и на 

комисиите, мога да ви покажа договора на Медицинския център, но той не е на тази 
база. Предложението ви. … за възнаграждението на управителя.  

Йона Чобанова: Тя ще расте средната работна заплата, ще расте и неговата. 
Предлагам 280%. 

Динко Цъцаров: Моето предложение е 300%. Имаме две предложения, едното 
предложение е 280% от средната заплата на г-жа Чобанова, другото е 300%. Гласуваме 
първо предложението на г-жа Чобанова, който е съгласен основното месечно 
възнаграждение на управителя да се определи в размер на 280%, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържал се”. 

Гласуваха: “за” – 1 глас; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа. 
Динко Цъцаров: Моето предложение е основното възнаграждение на управителя 

да се определи в размер на 300%, моля да гласува „за”, „против”, „въздържал се”. 
Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Динко Цъцаров: Т.е. приема се това предложение. И колеги, ако няма други 

изказвания по докладната, коментари и предложения, подлагам на гласуване цялата 
докладна с направената промяна в нея и с комисията, която гласувахме току що, който 
е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържал се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 104 
29 април 2020 година 

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

администрация и чл.63 ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3, чл. 5, ал. 1 и 
ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 
чл. 14, ал. 3 от Наредбата за условията и реда, при които Община Средец упражнява 
правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските 
дружества, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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I.  Обявява конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Средец” ЕООД 
гр. Средец. 

II.  Изисквания към кандидатите:  
 1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по 
медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт 
или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и 
управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или 
преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за 
висшето образование в областта на здравния мениджмънт. 
           2. Да имат най-малко пет години професионален стаж като лекар; 
кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по 
медицина, да имат придобита основна специалност и квалификация по здравен 
мениджмънт; 
 3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 
общ характер, освен ако са  реабилитирани. 

ІІІ.  Необходими документи, място и срок на подаване.    
1.  Заявление; 
2.  Автобиография; 
3.  Диплом за завършено образование – копие; 
4.  Диплом за придобита основна специалност – копие; 
5. Свидетелство за придобита квалификационна степен „Здравен 

мениджмънт”; 
6.  Копие от трудова книжка; 
7.  Свидетелство за съдимост в срок на валидност; 
8.  Писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период. 
 Информация и данни, необходими за подготовката на писмената разработка, 
относно структура, бюджет, численост и щатно разписание се получават в 
счетоводството на съответното лечебно заведение. 

IV. Събеседване с кандидата по програмата за развитието и дейността на 
лечебното заведение и нормативната уредба, касаеща здравеопазването.  

V. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:   
1. Валери Ангелов – Председател; 
2. Даниел Чолаков  
3. Димитър Янков 
4. Динко Цъцаров 
5. Представител на РЗИ. 

VI. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на „МБАЛ-
Средец” ЕООД гр. Средец. 

VІІ. Конкурсът да се проведе след влизане в сила на решението на общински 
съвет. 

VІІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по 
провеждането на конкурса. 
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Д О Г О В О Р 
 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА  „МБАЛ – СРЕДЕЦ” ЕООД  ГР. СРЕДЕЦ 
 

 
 
 Днес, ……………. 2020 г. в гр.Средец на основание чл.147 от Търговския закон и 
Решение № ….. от …………. 2020 г. на Общински съвет – Средец във връзка с чл.141 ал.7 от 
Търговския закон между: 

1. ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ЕИК 000056878, пл.”България” № 8, представлявана от инж. Иван 
Петков Жабов – Кмет на община Средец, обл. Бургас и Анета Тодорова Колеолова – 
главен счетоводител, наричана по-долу в текста на договора ДОВЕРИТЕЛ, от една 
страна и 

2. д-р ………..……………………. от друга страна, наричана УПРАВИТЕЛ, се сключи 
настоящият договор за следното: 

 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ. 
 

Чл. 1. С настоящия договор УПРАВИТЕЛЯТ се задължава срещу определеното в този 
договор възнаграждение да управлява неограничавано от други органи и лица „МБАЛ – 
СРЕДЕЦ” ЕООД  – еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество с 
предмет на дейност съгласно съдебната регистрация на дружеството. 

Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на 
договора. 

 
 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 
 

Чл. 3. УПРАВИТЕЛЯТ ръководи дружеството и отговаря за осъществяване на цялостната 
му дейност според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение и при 
спазване на професионалната тайна и зачитане правата на пациента. 

Чл. 4. УПРАВИТЕЛЯТ е работодател на всички работещи в дружеството и като такъв 
сключва, изменя или прекратява трудовите правоотношения и има право да извършва 
структурни и организационни промени при спазване разпоредбите на трудовото 
законодателство. 

Чл.4.1 УПРАВИТЕЛЯТ има право да упражнява медицинската си специалност в 
извънболничната помощ. 

Чл. 5. УПРАВИТЕЛЯТ има права и задължения по отношение на управлението на 
финансовите ресурси на дружеството при осъществяване на предвидената в Закона за 
лечебните заведения дейност. 

Чл. 6. В случаите, в които дружеството се финансира чрез целева субсидия 
УПРАВИТЕЛЯТ носи отговорност за разходването на средствата, за целите, предвидени в 
общинския бюджет. 
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Чл. 7. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от Общинския съвет-Средец да 
предоставя информация за медицинските дейности, разходваните ресурси и анализ на 
ефективността на „МБАЛ – СРЕДЕЦ” ЕООД . 

Чл. 8. УПРАВИТЕЛЯТ има право да сформира оперативно бюро, в което да се включват 
определени от него служители и/или работници на дружеството като консултативен помощен 
орган при упражняване на правомощията му. 

Чл. 9. УПРАВИТЕЛЯТ представлява „МБАЛ – СРЕДЕЦ” ЕООД  пред трети лица, 
сключва сделки в интерес на дружеството съобразно нормите на българското 
законодателство. 

Чл. 10. В рамките на представителната си власт УПРАВИТЕЛЯТ може да упълномощава 
други лица за извършване на определени действия. 

Чл. 11. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ за настъпили 
или променени обстоятелства, касаещи интересите на дружеството. 

ЧЛ.11.1 .УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да разработва и предоставя всякакъв вид информация 
и документация, свързана с дейността на дружеството по искане на Кмета, упълномощено от 
него лице или общинските съветници. 

Чл.12. Управителят е длъжен на всяко тримесечие, до 15-то число на следващият месец да 
представя на Кмета, пред Председателя на Общински съвет-Средец и председателите на 
постоянните комисии към Общинския съвет междинни отчети за дейността на дружеството, 
за осъществяване на текущ контрол върху дейността на дружеството. 

Чл. 13. УПРАВИТЕЛЯТ осъществява взаимодействие и поддържа контакти с други 
лечебни заведения. 

Чл. 14. УПРАВИТЕЛЯТ организира и отговаря за това всички дейности, извършвани от 
„МБАЛ – СРЕДЕЦ” ЕООД  да бъдат в съответствие с добрите стандарти на медицинската 
наука и практика, както и за тяхната своевременност, достатъчност и качество. 

Чл.14.1 УПРАВИТЕЛЯТ се задължава да организира дейността на дружеството така, че да 
осъществи възложените на дружеството услуги, както и да спазва всички нормативни уредби 
и  актове на държавата и общината. 

Чл.15 УПРАВИТЕЛЯТ отговаря за редовното водене на дружествените книги. 
Чл.16. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да управлява и стопанисва имуществото на дружеството 

с грижата на добър стопанин и да уведомява незабавно в писмена форма принципала за 
всички обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. 

Чл.16.1. УПРАВИТЕЛЯТ отговаря имуществено за причинените на дружеството щети. 
 
 

ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ОТПУСК И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 
 

      Чл. 17. Основното месечно възнаграждение на УПРАВИТЕЛЯ се определя в размер на 300 
(триста) на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в „МБАЛ – СРЕДЕЦ” 
ЕООД, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, 
установена за страната за съответния месец. 
     Чл.17.1 Към определеното в предходната алинея възнаграждение, УПРАВИТЕЛЯТ има 
право на допълнително месечно възнаграждение в размер на 50 (петдесет) лева за периода от 
време в който извършва диагностично-консултативна дейност.  
     Чл. 18. На основание чл. 17 от Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията  и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за 
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лечебните заведения, възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯТ се определя тримесечно. След 
приключване на всяко тримесечие се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното 
тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението 
за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието 
УПРАВИТЕЛЯТ авансово получава месечното си възнаграждение въз основа на достигнатата 
средна месечна брутна работна заплата за предходното тримесечие. 
     Чл. 19. УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява за всички осигурителни случаи върху изплатеното 
възнаграждение съгласно разпоредбите на КСО и Закона за здравното осигуряване. 
      Чл. 20. Времето, през което е действал договорът за управление и УПРАВИТЕЛЯТ е бил 
осигурен за всички осигурителни случаи, му се зачита за трудов стаж. 
      Чл. 21. УПРАВИТЕЛЯТ има право на платени неприсъствени дни извън почивните и 
официалните празници в размер на 30 (тридесет) работни дни. Времето за ползването в 
рамките на календарната година се избира от УПРАВИТЕЛЯ, като е длъжен да уведоми 
писмено ДОВЕРИТЕЛЯ не по-късно от 10 (десет) календарни дни преди датата, от която ще 
ползва неприсъствените дни. В случай на прекратяване на договора, неизползваните 
неприсъствени дни не  се заплащат. 

Чл.21.1. Неприсъствените дни следва да се използват през календарната година, за 
която се полагат. По изключение се допуска прехвърляне до 5(пет) дни през следващата 
календарна година, когато същите не са били използвани по уважителни причини. 
      Чл. 22. За работа на повикване и в извънработно време управителят има право на 
допълнителни неприсъствени дни в размер на 12 работни дни годишно. 
     Чл. 23. УПРАВИТЕЛЯТ при командироване в страната и чужбина има правата и 
задълженията по Наредбата за командировките за сметка на дружеството. 
 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ 
 
     Чл. 24. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да изисква отчет за финансовото състояние на 
дружеството, придружен с аналитичен доклад за цялостното състояние и дейност на 
дружеството за всяко тримесечие в годината. 
     Чл. 25. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право на свободен достъп по всяко време до цялостната 
документация на дружеството, като с това не пречи на обичайната му дейност. 
     Чл. 26. ДОВЕРИТЕЛЯТ упражнява контрол върху изпълнението на настоящия договор. В 
случай че не се констатират пречки и трудности, препятстващи нормалното управление на 
дружеството, ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да оказва възможното му съдействие и помощ за 
тяхното преодоляване. 
     Чл. 27. В случай че представените от УПРАВИТЕЛЯ отчети показват трайна тенденция на 
отклонение от настоящите договорености, ДОВЕРИТЕЛЯТ определя срок, в рамките на 
който УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани отклонението или да предложи мерки за 
отстраняването му. 
   

 
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
      Чл. 28. ДОВЕРИТЕЛЯТ може да прекрати договора преди изтичане на срока, за който е 
сключен в следните случаи: 
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 28.1. при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на договора 
от УПРАВИТЕЛЯ; 
 28.2. при извършване на действие респ. бездействие от  УПРАВИТЕЛЯ, довело до 
вреди на дружеството; 
 28.3. при неизпълнение на решенията на Общинския съвет или неизпълнение на 
договора; 
 28.4. при предоставяне на неточна информация или невярна документация за 
състоянието на дружеството; 
 28.5. при извършване на лечебни дейности извън тези, за които е издадено 
разрешението. 
 Договорът се счита за прекратен от момента на одобряване от Общински съвет на 
община Средец на предложението за прекратяването му, внесено от ДОВЕРИТЕЛЯ. 
     Чл. 29. УПРАВИТЕЛЯТ може да иска прекратяване на договора преди изтичане на срока, 
за който е сключен, като отправи до ДОВЕРИТЕЛЯ писмено едномесечно предизвестие. 
Договорът се счита прекратен с изтичане на посочения в предизвестието срок, но не по-рано 
от назначаване на временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение. 
     Чл. 29.1. При предсрочно прекратяване на договора УПРАВИТЕЛЯТ не получава 
обезщетение за неползвани неприсъствени дни за съответния период на календарната година. 
  Чл. 30. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, 
изразено в писмена форма и одобрено от Общински съвет на община Средец. 
 Чл.31. Прекратяването на договора не снема имуществената отговорност на 
УПРАВИТЕЛЯ за извършените от него управителни действия, докато едноличния 
собственост не го освободи от отговорност съгласно ТЗ. 
 
 

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
    Чл. 32. Договорът може да бъде изменян и допълван от страните чрез подписване на анекси 
– неразделна част от договора. 
    Чл. 33. Възникналите спорове по прилагането и изпълнението на този договор страните ще 
решават по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно – по съдебен ред. 
    Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство. 

 
Настоящият договор се състави и подписа в два едноообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОВЕРИТЕЛ:............................  УПРАВИТЕЛ:.............................. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТА следва – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно 
управление върху имот публична общинска собственост за нуждите на ОФК 
„Странджа Агрокорн 2014“ гр. Средец. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, имаше въпроси по време на комисиите, тука е Милен, 
който има  някакви въпроси, заповядайте. 

Иван Кичев: Предлагам да го чуем Милен първо неговия мотив за това искане и 
да преценим. 

Милен Божинов: Здравейте, мотивът е такъв, че без сключен договор за ползване 
на прилежащите терен и сграда, футболния клуб няма да получи регистрация от 
Българския футболен съюз по новите правила. Знаете футболния съюз го промени и 
това е изискването и няма да участват деца, младша, старша и т.н. в първенствата на 
Българския футболен съюз. 

Иван Кичев: Ако моята информация не се разминава, това изискване е за 
професионалните спортни клубове и изискването в никакъв случай не включва 
варианта, който се предлага. Значи това, че трябва да се сключи договор за ползване на 
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стадиона – да, както и в момента се ползва, никой не го е отказал, но това не означава, 
че за десет години трябва да се даде под тази форма както се предлага. 

Милен Божинов: Не, за всякакви, върнаха ни ги. Стадиона се ползва от десетки 
години по този начин, той затова е общински футболен клуб, но Българския футболен 
съюз има такова условие. 

Иван Кичев: Точно във варианта както е изписано. 
Милен Божинов: Да, правим това, за да получим лиценз от Българския футболен 

съюз за провеждане на футболни срещи, за участие в турнирите на Българския 
футболен съюз. 

Иван Кичев: Милене, има ли го като нормативно изискване да го покажеш това 
нещо, извинявай че настоявам, но защото си направих труда да проверя, не е това 
нещо. Искам да го видя като нормативно изискване как е спуснато точно това указание 
по начина по който се предлага да се даде стадиона. 

Милен Божинов: Да, има. *** да се види, но губим вече срокове и ще изпуснем 
лицензирането. Върнати са документите, по същия начин е дадена Спортна зала на 
волейбола и Спортната зала на борбата. По същия начин е формулирано при тях. 

Иван Кичев: Договор за десет години за безвъзмездно управление както е 
изписано тука. 

Веселина Пашова: Те имат договори по същия начин, публична общинска 
собственост така се взема. 

Динко Цъцаров: Г-жо Пашова, за борбата не беше ли скоро това решение. 
Веселина Пашова: Мисля, че миналата година, мина срока и трябваше да се…  
Иван Кичев: Едно е управление  безвъзмездно, друго е безвъзмездно ползване, 

нещата са много различни. Аз за това питам в момента кое налага безвъзмездното 
управление на собствеността, не питам защо не се предлага безвъзмездно ползване, 
има голяма разлика. 

Милен Божинов: Управлението, за да може да управляваме случващото се на 
самия стадион, не може за всичко да искам примерно, ще има тренировки и ние да 
уведомяваме, че ще има тренировки и ще ползваме. 

Иван Кичев: Помолихме за проектодоговора, какво стана с него. На комисиите го 
говорихме, коментирахме, как. Дайте да го видим този проектодоговор какви условия 
се включват, какви ограничения ще се наложат, да бяга едно дете и да му искате два 
лева, примерно казвам. Дайте да го видим този проектодоговор и тогава. 

Веселина Пашова: Не ми е казано. Договорите са идентични.  
Милен Божинов: Тук ще вмъкна, че на нашия стадион са най либералните 

пропускателни ***, ще ви дам пример с Айтос където са като нас, там без разрешение 
на футболния клуб не влизат. А тука  особено с решение на кмета г-н Иван Жабов 
терена се ползва безвъзмездно от всички жители на община Средец. Няма върнато дете 
или възрастен. 

Иван Кичев: Съгласен съм, но досега, сега при новите условия да решите да ги 
промените. Милене, не искам да ме разбереш погрешно, напротив, ако остане 
съмнение, че едва ли не искам да спъвам децата да тренират, напротив с най-голямо 
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удоволствие, но първо да се изяснят нещата, да има яснота в цялата схема която се 
предлага, някак си ей така много на юруш го правим. 

Димитър Янков: Г-н Божинов, имайте предвид, че общинския съвет в това число 
всички тука, които сме управляващи и опозиция ние сме гласували и предни години са 
гласувани и през тази година е гласувана една субсидия за Футболния клуб. 
Разбираемо е сега, че при положение, че гласуваме за субсидия, тука не се поставя 
въпроса от колегите от гледна точка на това да искаме някакви пари на обратно, не 
става въпрос защо е това. Въпросът е който се постави, защо е за управление, а не за 
ползване, но може би тука г-жа Камбурова, ако беше можеше да отговори, защото има 
разлика между двата термина. Защото г-н Кичев е прав в това положение от гледна 
точка на един бъдещ план при един такъв договор нещата да не станат по-зле и от 
Айтос както посочихте за пример, сега е така, но изглежда е на добра воля, нещо на 
разбиране, това  онова между теб. 

Милен Божинов: Г-жа Камбурова я няма, но най вероятно изискванията на съюза 
са такива. 

Иван Кичев: Най вероятно или са такива, защото аз ти казвам, че не са такива и 
съм го проверил. 

Георги Вълчев: Вижте колеги, така или иначе няма да гласуваме, така че 
гласувайте си. 

Янко Германов: Сега ще има много повече разлика, защото общината *** хора 
работят и второ, в бъдеще като вложение какво сте предвидили. 

Милен Божинов: От целевата субсидия ще ползваме както е досега. И досега 
поддръжката на стадиона е от целевата субсидия. 

Иван Кичев: Покажете да го видим, ние казваме, че изтърваме срокове за 
регистрация, а нямаме проектодоговор. 

Веселина Пашова: През почивката да сваля един договор да видите, защото той 
ще е идентичен за всички, той няма да е различен. Но те си поемат задълженията, 
разходите, това е много важно дори и такса смет публично общинска. Данък нямат,  
защото е общинска собственост, но таксата смет трябва, това е добре, че ще отпадне от 
общината да го плаща 

Янко Германов: Общината е имала двама човека да работят, трябва да се 
подмаже нещо, трябва тока да плаща, *** субсидия няма да ви стигне, значи общината 
допълнително дава доста пари предполагам едно 2-3х.лв. на месец. То само тока ще е 
500-600лв. като се къпят и работна заплата и осигуровка и така ***. Мисълта ми е, че 
не могат утре да обслужат стадиона с тези, които ще ги даде само общината 50х.лв. 
или колкото там… 

Веселина Пашова: Когато има договор за управление всички разходи се поемат 
от клуба. 

Янко Германов: Това ми е мисълта те от къде ще ги наемат, какво ще го правят, 
ами чакай сега и аз мога да го поискам това нещо и на мен. 

Ивелина Стоянова: Ами вземете го като искате. Някой ходил ли е на стадиона. 
Отидете на стадиона, вижте го как е обслужен, боядисан ли е, в какъв вид е. Отидете 
вижте. 
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Янко Германов: Като черна станция и ти, какво се обаждаш. Стани кажи *** 
Агрокорн го разбрахме сега вече, стига го защитава. Дай да видим, какво ще 
правим…като Морозов сложи гърдите на амбразурата и ти. 

Динко Цъцаров: Милене, кажи има ли срок в който трябва да се сключи 
договора. 

Милен Божинов: Има документи, които са върнати, тече лицензиране ***. 
Динко Цъцаров: Колеги, моля за тишина, дайте да се концентрираме към 

докладната. Имаме проект за решение, което трябва да се приеме с две трети от 
гласовете на общинския съвет т.е. към негласуващите го казвам това. Тук са 
необходими дванадесет гласа, за да мине това решение. Г-жа Камбурова е тука, някой 
имаше въпрос към нея. 

Иван Кичев: Г-жа Камбурова нека да се опита да обясни, какво означава договор 
за управление. 

Адв. Ирина Камбурова: Договор за управление означава предоставяне на 
конкретния вид имущество било движима или недвижима вещ на съответното лице – 
физическо или юридическо, като му се предоставя правото той да го управлява 
съобразно закона, което означава, че управлението е просто стопанисване, не 
разпореждане, нали няма право на разпореждане. 

Иван Кичев: Как няма да има право при положение, че е публична общинска 
собственост. 

Димитър Янков: Г-жо Камбурова, той не беше толкова въпроса мой, а колкото 
доуточняване. Става въпрос, каква е разликата между договор за управление и договор 
за ползване и доколко е изискването да е договор за управление в конкретния случай.  
Защото все пак има една разлика  между ползване и управление. 

Адв. Ирина Камбурова: Разликата между ползване и управление е следната, 
когато едно нещо е предоставено конкретно за ползване, то е предоставено конкретно 
на това лице и то ползвайки го не може да го предостави на други лица, изрично ни е 
записано в договора. Докато при управлението, аз управлявам едно имущество, имам 
право да управлявам като несобственик, защото не съм собственик, но разполагам с 
опцията примерно да генерирам приходи от това управление т.е. да го предоставям на 
други лица при съответни правила, това е управлението. 

 Иван Кичев: То това е управлението, но аз в тази ситуация имам право да 
преценя кого да допусна и кого да не допусна, как въобще да става. 

Адв. Ирина Камбурова: Точно така това е при управлението. 
Иван Кичев: Ето от това се притесняваме ние. 
Адв. Ирина Камбурова: Зададохте ми въпрос, колко е целесъобразно или в 

смисъл изискванията да бъде ползване или управление, това не мога да кажа. 
Всъщност това могат да го кажат там, те са запознати какви са изискванията на 
Футболния съюз. 

Димитър Янков: Г-н Божинов поне се позова на вас като изискване на 
Футболния съюз. 

Адв. Ирина Камбурова: С това, което съм запозната аз, Закона за физическото 
възпитание и спорт /ЗФВС/, че изисква задължително от спортните клубове по новите 
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правила, той е нов закон, даже съм запозната, че някои от общините приеха и подобни 
наредби за стопанисването на спортните обекти, нали имам поглед върху тези неща от 
юридическа гледна точка, че съществува задължително изискване те да разполагат с 
договор, че стопанисват  съответното т.е. отдаден им е под наем, ако се предвижда да 
се дава под наем, отдаден им е за безвъзмездно ползване или за безвъзмездно 
управление. Не мога да кажа конкретно има ли специфични изисквания по ЗФВС, 
точно коя от трите форми е задължителна, но категорично те трябва да се легитимират, 
че с договор им е предоставен съответния терен. Трябва да има такъв терен с договор 
т.е. да има конкретни параметри какво го правят, а не просто една служебна бележка, 
че те са допускани. Нали правилно…, това новото изискване е да има конкретни 
параметри с договор, за да е ясно… 

Иван Кичев: За професионалните футболни клубове подчертавам за 
професионалните футболни клубове. 

Милен Божинов: На всички нива. 
Адв. Ирина Камбурова: Да, на всички нива. 
Димитър Янков: Г-жо Кабурова, тука беше въпроса дали термина управление в 

договора за управление може да се смени с договор за ползване, това е, дали нещо 
бърка. Това беше и притеснението на колегите, те така го изразиха, защото едно е да 
ползва, а друго е да управлява, Вие сама казахте разлика има все пак нали. Като 
изискване на Футболния съюз ако го има въпросното изискване какъв трябва да е 
договора, това беше въпроса. 

Адв. Ирина Камбурова: Значи в конкретния случай, аз не мога да кажа за 
Футболния съюз, няма пречка обаче да бъде предоставен за ползване съгласно чл.39 от 
Закона за собствеността, който казва, че имоти ПОС могат да бъдат предоставени за 
ползване при определени правила, не на всеки, и те могат да бъдат предоставени на 
такива организации, които се разпореждат, са разпоредители на общински средства. 

Димитър Янков: Това ми е ясно. Моят въпрос е в частния случая може ли да е 
договор за ползване вместо договор за управление. 

 Адв. Ирина Камбурова: Не мога да кажа това дали ще свърши работа, аз не мога 
да кажа какво е изискването ***. 

Динко Цъцаров: Нека г-жа Пашова да каже. 
Веселина Пашова: Ако искате да се даде почивка, защото в тяхното искане са 

записали безвъзмездно ползване в скоби и управление. Какво искате и на основание на 
какво, може да се промени договора, ако става за ползване ще се даде за ползване. Аз 
мога да ви предоставя и двата договора през това време.  

Иван Кичев: Нека да видим какво представляват. Те могат да имат някакви 
условия, нещо подобрения да имат предвид да направят, нормално е да го имат, но да 
го чуем, да го видим декларирано, подписано, така само нали това ще направим, онова 
ще направим. 

Веселина Пашова: Още нещо искам да ви напомня, защото миналата година 
приехме в наредбата такса за ползване на стадиона, ако го предоставят на други 
футболни отбори, вече имаме такава такса. Ако е с договор на ползване, те нямат право 
да го дават отново на наем да го ползват. 
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Адв. Ирина Камбурова: Ако е с управление те имат право да го преотдават… 
Веселина Пашова: Ние вече имаме залегнала такса в Наредбата. 
Динко Цъцаров: А общината не може ли да го отдава. Не разбрах г-жо 

Камбурова. 
Йона Чобанова: Общината ще го отдава под наем и ще си взема таксата за 

ползване. 
Адв. Ирина Камбурова: Значи ако е отдаден за ползване това означава, че го 

отдаваме само на един и друг никой не може да го ползва. А когато е отдаден под 
формата на управление, те го управляват като нямат право *** собственика на имота и 
за други цели, да се преотдава и т.н. 

Милен Божинов: Може да е договора за ползване но най-важното е срока, 
минимум десет години. 

 Веселина Пашова: Значи да я оставим като последна точка, за да можем да 
преработим докладната, става ли така. 
          Динко Цъцаров: Значи уточняваме последно, че е възможно и двата варианта – и 
ползване и управление, обаче срока да е десет години. Ще помоля малко за тишина, 
пак повтарям, 2/3 от гласовете са нужни, ако колегите от опозицията решат да не 
участват отново в гласуването, не знам дали има смисъл от всичките тези упражнения. 
Заповядай. 

Тодор Стаматов: В момента, ако не гласуваме тази докладна унищожаваме 
футбола в град Средец за години напред. Нещо градено с години, никога не е оставало 
в Средец да бъде без отбори. 

Иван Кичев: Нека да приемем предложението на г-жа Пашова да остане последна 
точка, да имаме време и ние да си премислим нашите решения. 

Динко Цъцаров: Отлагам разискванията и решението по точката и обявявам 
петнадесет минутна почивка. 
 
 След изтичане на времето заседанието продължи с кворум от шестнадесет 
общински съветника. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне 
право на безвъзмездно ползване върху част от имот частна общинска 
собственост в гр. Средец. 

Докладната прочете председателят на съвета. 
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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 106 
29 април 2020 година 

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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 
„ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ” гр. София с ЕИК 129010125, за нуждите на ГПУ -
гр.Средец, върху част от имот частна общинска собственост, а именно: 2100/ 12470 
кв.м. идеална част от УПИ І, кв.491 по ПУП на гр. Средец, при вътрешни граници: 
север – сграда (бивше училище), юг – подпорна стена, изток – УПИ ІІ, запад – гаражи, 
ведно с 2 032 кв.м. разгъната площ от двуетажна масивна сграда (бивше училище) 
със застроена площ от 926 кв.м., представляващи 180 кв. м. от първи етаж (фоайе), 
926 кв.м. от втори етаж и 926 кв.м. подпокривно пространство. За имота е съставен 
с Акт за ЧОС  № 1494/ 03.09.2008 г., при граници: от три страни-улици, УПИ ІІ- за 
озеленяване.   
 2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за учредено вещно 
право на безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ години. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от 
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закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за 
собствеността. 

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

Йона Чобанова: Хиляда и триста лева се предлага сградата на общината. 
Веселина Пашова: Не сградата на общината, съсобственик, иска да си продаде 

имота и ни я предлагат на тази цена. Ние я отказваме, по принцип винаги правим така. 
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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 107 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Отказва да закупи полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м. 
с  отстъпеното право на строеж върху общинския имот УПИ ХІV-1805 квартал 124 
по плана на гр. Средец, целият с площ от 310кв.м.,  при граници: УПИ ХV, улица, УПИ 
ХІІІ и УПИ ХVІІ  и дава съгласие сградата да бъде продадена от собственика И. Т. В. 
на трето лице на  цена от 1350лева. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА е идентична – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ 
от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за 
собствеността. 

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

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 108 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Отказва да закупи двуетажна масивна сграда със застроена площ от 70 кв.м. с  
отстъпеното право на строеж върху общинския имот УПИ ХІІ-1251 квартал 98 по 
плана на гр. Средец, целият с площ от 572кв.м. при граници: УПИ ХІ, улица, УПИ 
ХХVІІ и улица  и дава съгласие сградата да бъде продадена от собствениците М. П. 
Д., Д. М. М. и С. Т. Д. на трето лице на  цена от 10000лева. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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



69. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

  9.   Йона Николова Чобанова     - 
10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на 
съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 109 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Отказва да закупи полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м. 
с  отстъпеното право на строеж върху общински имот УПИ ІХ-1790 квартал 124 по 
плана на гр.Средец, целият с площ от 383кв.м. при граници: УПИ VІІІ, УПИ ІІІ, УПИ 
ІV, УПИ VІ и улица и дава съгласие сградата да бъде продадена от собственика 
Я.М.К. на трето лице на  цена от 3500лева. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на 
наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в 
община Средец. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 110 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, чл.47 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища в община Средец, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
          1. Определя за продажба общинско жилище, представляващо самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 20273.501.514.6.14 по КККР на село Дебелт, 
находящ се в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 
20273.501.514, построен върху общинска земя, състоящ се от стая, кухня, баня с 
тоалетна и антре, със застроена площ от 40,71кв.м., избено помещение с полезна 
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площ 11,28кв.м. и 3,078%  идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж. За имота е съставен АЧОС № 3403 от 27.09.2016г.        
          2. Утвърждава определената цена на имота  в размер на 3310лева. 
          3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда 
на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища , при цена в размер на  3310лв. с М. С. О..   
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински 
жилища в община Средец. 

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

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 111 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, чл.47 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища в община Средец, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
          1. Определя за продажба общинско жилище тип „Пазарджик” със застроена 
площ от 55кв.м. и прилежащ терен с площ от 1350кв.м.   в УПИ ІІІ-255 кв.34 по плана 
на с.Факия, при граници на имота: улица, УПИ ІV-254., УПИ VІ, УПИ ІІ-256. Имота е 
актуван за ЧОС с акт № 465 от 11.07.2000г. 
          2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1 в размер на 
8535лева. 
          3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда 
на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на 8535лв. с 
наемателката П. С. К..   
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
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 Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на 
наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в 
община Средец. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 112 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, чл.47 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища в община Средец, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
         1. Определя за продажба общинско жилище в блок 5, ул.“Преображенска“ 
гр.Средец, представляващо апартамент № 2  със  застроена площ  от 40,71кв.м., 
избено помещение № 2 с полезна площ от 12,18кв.м., ведно с 1,880% идеални части от 
общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ І квартал 56 по плана на 
гр.Средец. За имота е съставен АЧОС № 31 от 16.09.1997г.          
          2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1 в размер на 
6920лева. 
          3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда 
на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на 6920лева с Д. Й. Й.. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна 
общинска собственост в с. Дюлево. 
 Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация.   

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 113 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, 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 2 670,00 лв. 

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

наддаване на Реална част от 495 кв.м., от поземлен имот № 313, целият с площ от 
2300 кв.м. в кв. 31 по плана на с. Дюлево, за която реална част по влязъл в сила, но 
неприложен в срок дворищно регулационен план е отреден УПИ ІІІ – 313 в кв.31, 
целият с площ от 620 кв.м., от които собствено място от 495 кв.м. и неуредени 
регулационни сметки от 125 кв.м., придаваеми от имот № 312, при граници на имот 
№ 313: улица, имот № 310, имот № 312, улица, при граници на УПИ ІІІ-313: УПИ ІV-



75. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

310, УПИ XX-312, УПИ XXІ-312 и УПИ ІІ-313, при начална тръжна цена в размер на 
2670,00  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 – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 
 

Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на 
трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 72059.385.590, находящ се в 
землището на с. Вълчаново. 

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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 114 
29 април 2020 година 

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

местната администрация и чл.78а от ППЗСПЗЗ, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с 
идентификатор 72059.385.590 по КККР на с. Вълчаново с площ 7125 кв.м. с начин на 
трайно ползване – пасище, девета категория в м.”Кариерата” с номер по предходен 
план №000590 с граници и съседи: 72059.385.523, 72059.385.763, 72059.385.13, 
72059.385.14, 72059.385.847, от нтп – „пасище” на нтп – „друг вид земеделска земя”. 

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 
действия по промяната на начина на трайно ползване. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени 
имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Вълчаново. 
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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” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 115 
29 април 2020 година 

 
 Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от 
инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти 
– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Вълчаново. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  8 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА 
от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Трансформиране на част от целевата субсидия по чл.50 от Закона за 
държавния бюджет 2020 г.. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 
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Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за въпроси. 
Йона Чобанова: Аз имам въпрос. Не правихме ли пътя Факия – Момина църква 

по изборите, асфалтираха, почистваха и пак ли или имаме да плащаме за този ремонт. 
А Проход – Бистрец без да отива до Кубадин ремонта, нали така е заложено. 

Анета Колеолова: Съвсем чисто нови обекти са, не са стари разходи.  
Йона Чобанова: И другото, тука има една точка по единия от проектите пътя за 

Голямо Буково – Манастира, Водостоците не влизат ли в този проект, ще ги прави 
общината. 

Иван Кичев: Какво ще рече т.2 - допуска предварително изпълнение на 
Решението на общинския съвет, това означава ли, че някъде вече са започнали 
ремонтите. 

Петя Бойчева: Не, това е във връзка да не се изчака срока четиринадесет дни, до  
Министерството на финансите трябва да се изпрати докладната записка и решението 
на Общинския съвет в срок до 10.05., а така всъщност няма да имаме още реално 
влязло решение, ако не е написана тази точка. А тази точка ни дава правото още от 
вземане не решението да изпратим документите на Министерството да влезем в срока 
за трансформация, която е до 10.05.  

Николина Дамбулова: И после да се обяви обществена поръчка. 
Иван Кичев: А горе-долу някакви срокове има ли предвидени за изпълнение на 

тези спешни текущи ремонти, които трябва да започнат. Някакви процедури има ли 
обявено. 

Николина Дамбулова: Не, няма Решение на общинския съвет. 
Димитър Янков: Сега фактически поне един път със сигурност знам, че е почнат, 

те правят Голямо Буково. 
Анета Колеолова: Не, то е по проект. 
Петя Бойчева: Само за Водостоците. 
Димитър Янков: Извинявам се. Сега нещо което ми прави впечатление, аз от 

друго естество ми е въпроса, заложени са основни ремонти на определени позиции 
финансови. Същите текущи ремонти са заложени на същите финансови позиции, обаче 
имайте предвид, че има една голяма разлика между основен ремонт и текущ ремонт. 
Не е редно основния ремонт, примерно ако струва условно казано 100х.лв., текущия 
ремонт също да струва 100х.лв. Какво имам предвид, аз не казвам, това е правилно, 
ясно защо е направено, за да се избегнат процедурите тежките по ЗОП. 

Анета Колеолова: Не, точно това което имате предвид е правилно, защото има 
разлика между текущ и основен и действително разходите ще бъдат извършени точно 
като текущ ремонт, а не като основен. И с размера на тези средства, които са 
определени ще може да се извърши рехабилитацията на много по-голям участък 
отколкото, ако беше основен. 

Димитър Янков: Разбрах ви, това имах предвид, значи дължините на участъците 
са по-големи. 

Анета Колеолова: Още със самото залагане на бюджета ние сме с ясното 
съзнание, че тези средства ще бъдат трансформирани като текущ, понеже закона го 
дава това право.  
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Иван Кичев: Добре, аз малко като лаик ще попитам, значи при положение, че са 
заложени, да речем отсечката Загорци – Суходол основен ремонт, така беше заложено 
и сумата е една и отсечката е една. В случая говорим за текущ ремонт и сумата е пак 
същата и отсечката е пак същата, това някак си не се връзва. 

Анета Колеолова: Абсолютно, най вероятно това Кирязова ще отговори. При 
залагането на средствата се имали предвид текущия ремонт, а няма друг начин да се 
заложат тези средства. 

Иван Кичев: А в бюджета е гласувано като основен. 
Петя Бойчева: В бюджета е заложено като основен ремонт, защото капиталовата 

програма, парите които получаваме от целева субсидия трябва да бъдат заложени като 
такъв основен ремонт. Със закона за държавния бюджет от три години насам ни дават 
възможност по време на бюджета, текущата година, да прехвърлим някои, всъщност 
може и цялата сума като текущи ремонти. Но като начало, за да ги ползваме тези пари 
от субсидията трябва да бъдат заложени като основно. 

 Димитър Янков: Аз поне разбрах както ми е отговорено, но това което пита г-н 
Кичев… 

Иван Кичев: Аз питам съвсем различно, как може един основен ремонт да струва 
примерно 100х.лв. за една отсечка и един текущ ремонт на същата отсечка да струва 
50х.лв., когато се прави разчета, когато се прави сметката… 

Петя Бойчева: Ние още като сме правили бюджета с ясното съзнание, че това е 
текущ ремонт и правим бюджет и ние знаем, че има такава възможност. 

Иван Кичев: Аз нямам спомен като приемахме бюджета някой да го е казал това 
нещо, поне да знаем за какво става въпрос. 

Яна Кирязова: Значи при основния ремонт трябва да има проектиране, да има 
строителен надзор, трябва да има авторски надзор, това е цялата сума, правейки 
основен ремонт. Ние трябва да извадим част от парите, за да плащаме за проектиране и 
за строителен надзор и от там парите автоматично намалят. 

Димитър Янков: Не, те намалят, но те са разчетени, в основния ремонт са 
разчетени надзор и всичко.  

Иван Кичев: Тука не става въпрос въобще за процедури, процедурата не виждам 
какво влияе на цената. Един основен ремонт го извършваш за една сума, дали ще мине 
през процедура или ще се възложи или ще е с покана, това не влияе на крайната цена 
поне така аз мисля елементарно, нали, цената е една и съща, а през каква процедура ще 
се изпълни е съвсем отделен въпрос. 

Яна Кирязова: Така е, процедурата е отделен въпрос, обаче самото проектиране 
нали пак се плаща от тези пари, тези пари са общи. 

Георги Вълчев: Добре, хайде. Въпросът ми е следния, какво става с тези пари, 
които са спестени от основния ремонт. По дебел слой ли ще се сложи, по широк ли ще 
стане, той от тук до тук е толкова, спестяваме едни пари от проекти ***, какво става с 
тези пари. 

Димитър Янков: Тука в тази докладна в основния ремонт няма посочени 
километри, защото има логика, ако в основния ремонт, нека го казваме сумарно 100км, 
а в текущия са нараснали 150км, има резон парите да са едни и същи. Но при 
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положение, че основния ремонт е за 100км и текущия за 100км няма никакъв резон 
парите да са едни и същи. Ако е разчитано за основен ремонт с всичкото, с 
възлагането, с надзора и т.н. 

Яна Кирязова: Има нещо друго, че правейки основен ремонт няма как да се 
обхванат всички километри от – до, нали начална – крайна отсечка както е дадено. 

Иван Кичев: Защо така е дадено. 
 Георги Вълчев: Как е описано това в заявлението, което пращате в 
министерството, няма *** основния ремонт до край, това ли е написано, нали правите 
разчет. 
 Димитър Янков: Вие при една ревизия и проверки сте в уязвимост, вие правите 
разчет за основен ремонт за едни пари, едни километри и за същите километри и пари 
минавате в текущ, няма резон километрите и парите да са същите, при текущия трябва 
да нараснат километрите, ако ще останат пари ***. Вие сте млади хора, не сте 
преживявали подобни ОДИТ-и и ревизии, но нещата могат да станат много дебели, 
защото в крайна сметка отговаряте за тази дейност. Не е редно да е така. 
 Николина Дамбулова: Предходни години по същия начин се направят. 
 Димитър Янков: Просто един порок, който продължава във времето, това е 
истината. 
 Динко Цъцаров:  Г-н Янков е прав затова, че не са упоменати отсечките, които 
ще се ремонтират, защото със 100х.лв. при един основен ремонт ще се направи един 
километър, докато за текущ ремонт ще се направи 2-3 км, но не са упоменати 
отсечките това което вие казвате.  
 Иван Кичев: Те са упоменати отсечките Факия – Момина църква, Долно 
Ябълково – Горно Ябълково *** как да се ориентират. 

Динко Цъцаров:  Колеги, има ли други въпроси … Ако няма предлагам да 
гласуваме. Който е съгласен с направеното предложение в докладната, моля да гласува 
„за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 глас; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 116 
29 април 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка 
с чл.87, ал.1 от ЗДБРБ 2020 г., 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява предложението за трансформиране на част от целевата 

субсидия за капиталови разходи на стойност 457 632 (четиристотин петдесет  и 
седем хиляди шестстотин тридесет и два) лева по чл.50 от ЗДБРБ за 2020 г., 
съгласно Приложение 12, в трансфер за финансиране на неотложни текущи 
ремонти за следните обекти: 
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Текущ ремонт на  път с. Загорци - с. Суходол – 80 000 лв. 
Текущ ремонт на път  разклон с. Орлинци - с. Суходол – 60 000лв. 
Текущ ремонт на  път с. Факия - с. М.Църква - 100 000 лв. 
Текущ  ремонт на   път с. Д.Ябълково - с. Г.Ябълково – 60 000 лв. 
Текущ ремонт на път с. Проход - с. Бистрец - 40 000 лв. 
Водостоци - път с. "Г. Буково" -  манастир Св. Живоприемний източник - 35 000 лв. 
Текущ ремонт на улици в село Дебелт – 38 600 лв. 
Текущ ремонт на улици в село Драчево – 44 032 лв. 
2. Допуска предварително изпълнение на Решението на ОС Средец на основание 

чл.60,  ал.1, предложение второ от АПК. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Поемане на 
краткосрочен дълг от община Средец. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Чух една много хубава дума, тя е целесъобразност. Досега е 

имало много такива проекти, мога да ви кажа зелени къщи, оранжеви и т.н., горе на 
„Божура“ си спомняте също направихме, не е лошо, че се правят такива неща там за 
занаятчиите. Като говори за думата обаче, целесъобразност, човек трябва да следва 
нещо. Дават се едни пари и след това се очаква нещо като печалба или поне 
възвръщаемост, защото ако ние нямаме. Аз съм сигурен, че ако си купим един айсберг 
и го докараме тука ще имаме много по голяма полза, защото веднъж само ще платим. 
А тука ние вземаме нещо, правим го, след което почваме и да харчим пари. Върху това 
някой замислял ли се е. Общински пари почват да се харчат, затова то не само не носи 
пари, ами и харчим пари, махнете я тази дума целесъобразност, няма такава. 

Петя Бойчева: Тя е използвана в друг контекст. Целесъобразно е да вземем 
точно от фонд ФЛАГ средствата, просто най добрия вариант да го перифразираме. Да 
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вземем пари от фонд ФЛАГ, защото там са на-ниски лихвите, за това използвам тази 
дума целесъобразно, не че проекта е целесъобразен, аз така смятам. 

Георги Вълчев: Взе ми думата от устата. Г-жо Колеолова, трябва да се мисли 
когато се кандидатства, целесъобразно ли е това, какви разходи ще ни носи в бъдеще. 
Досега не съм видял, ами кажете един проект, който ни донеси печалба, кажете го този 
проект. Кажете да речем еди къде си дадохме толкова пари, обаче ни докараха толкова 
приходи. 

Йона Чобанова: На някой носи бе човек. На някой носи като участват в 
проектите три-четири човека. 

Георги Вълчев: Какво правим, *** ако ги вади Тошко от джоба си, първи ще 
скочи, но понеже сега са общи не му дреме на момчето. 

Тодор Стаматов: Да има за спорта и образованието, това ме интересува. 
Георги Вълчев: На него му дреме за спорта към момента, ако утре кмета му каже, 

че не трябва да го има, няма да му дреме, ще спре да му дреме. 
Тодор Стаматов: На мен кмета не ми ги е казал тези работи, но аз си ги държа. 
Димитър Янков: Колко е общия размер на общинския дълг, знам че го цитирахме 

в бюджета, но все пак го припомнете, общия размер. 
Анета Колеолова: В края на 2019г. обслужваме четири броя кредита на обща 

стойност, салдото към края на годината 409х.лв. За 2020г. са предвидени за погасяване 
271х.лв., остават за 2021г. и 2022г., 2021г. – 58х.лв. и още толкова за 2022г. 

Димитър Янков: Значи близо половин милион имаме да погасяваме към края на 
2019г. – 409х.лв. и съответно сега ще се вземе  някъде около 270х. 

Анета Колеолова: Тези кредити, които в  момента предлагаме те няма да се 
плащат от собствени средства, те ще бъдат от финансиране. И за съжаление наистина в 
технологията за изпълнението на проектите не дава друга възможност за финансиране 
освен с кредити. Сами разбирате, че нашия бюджет е толкова малък, че няма как …     
А между другото изпълняват се почти тридесет проекта в общината, всякакви проекти, 
социални, инвестиционни и други, които изискват ресурс, който трябва да се адаптира 
към …   

Димитър Янков: Всичко иска ресурс, но лошо е че няма ресурс, който да се 
възвръща, възвръщаемост няма на ресурс. 

Анета Колеолова: Но все пак остава инвестиция. Спасяваме сградите, става 
въпрос за читалището в Дебелт, става въпрос за Военния клуб, *** не говоря за 
печалба, става въпрос, че ние сами като община не можем да си го позволим да 
инвестираме дори да поддържаме тези сгради. 

Маргарита Стойчева: Нещо само да кажа, почти всички Оперативни програми, 
когато кандидатстваме с определен проект, за да имаме 100% финансиране 
задължително ние отбелязваме, че този проект не генерира приходи. Ако се направят 
разчети или се кандидатства с такава дейност, която ще генерира приходи, тогава 
процента на безвъзмездна помощ няма да е сто, а ще бъде 50 или до 70. Всъщност 
идеята е пет годишния период на мониторинг няма как да генерират приходи тези 
проекти, които имат 100% безвъзмездна помощ. 



85. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Димитър Янков: Но ще се съгласите с мене, че може така да се мисли, той 
периода на устойчивост е ясен, там се изпълняват, но може така да се мисли и така да 
се проектира, че след това като мине този период който може да бъде 2, 3 или 5 години 
да се мисли да носи някакъв приход, а то се получава обратното нещо. Той носи 
допълнителен разход, защото това са хора, които там трябва да се занимават с 
поддръжка, на заплати и т.н. 

Маргарита Стойчева: Трябва да се дават помещенията под наем, за да има 
печалба но това ще стане след като мине доста време. 

Иван Кичев: Възниква елементарния въпрос, пак ще се върна на „Диалог”, 
защото и там беше същата работа, ако този проект не се извърши по изискване какво 
правим. Кой поема, не говорим за лихви, само ще прочета абзаца „Източници за 
погасяване на главницата – чрез плащанията от еди кой си и/или от собствени 
бюджетни средства”, „Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 
вземания и т.н.”, значи тука задължаваме цялата община при едно неизпълнение на 
този проект.  

Анета Колеолова: Риск е. ФЛАГ е застраховал… Няма кой друг. 
Иван Кичев: Какво правим. Примерно когато 2018г., незнам г-н Цъцаров трябва 

да помни като е гласуван този проект, тогава ставало ли е въпрос, че ще се тегли 
кредит за този проект или че общината ще участва със собствени средства. 

Анета Колеолова: Няма как да незнае, всичко това е процедурата, тя е идентична. 
Динко Цъцаров: Това няма как да стане, ние сме дали съгласие  за 

кандидатстване, само това. 
Иван Кичев: Добре, ама като се дава съгласие за участие нали долу-горе трябва 

да видим какви са възможностите, както стана с „Диалог”. Аз за това ви питах за 
договора с „Диалога”, в този договор, който вие ми предоставихте, никъде няма 
ангажимент на общината и в един момент се оказва, че общината поема 105х.лв. 
разходи по устойчивост на проекта. Никъде в този договор, който ми предоставихте 
няма изискване общината да се ангажира с подобно действие, какво правим тогава. Ето 
тука ще стане същата работа с всичките тези договори, които някой, едните ще се 
облагодетелстват… 

Анета Колеолова: Знаете ли, че досега сме теглили поне 7-8 милиона кредити за 
изпълнение на проекти и ако мислихме така, изобщо нямаше да ги изпълним. 
Действително има риск, няма как да няма.  

Иван Кичев: Има риск за общината, за някои хора няма риск никакъв, защото има 
обратно въздействие. Продължава си старата практика и така ще продължава, и утре за 
съжаление Вие като главен счетоводител ще носите сериозна отговорност, дай боже да 
не се случи, но аз се притеснявам, че в един момент вие ще трябва да давате обяснение 
за това. 

Анета Колеолова: Няма как. Най-добре е да не теглим кредити, аз не настоявам 
толкова, въпросът е да се изпълни по някакъв начин. 

Иван Кичев: Знам, че няма как. Да, въпросът е да се изпълни „Креативния 
шепот”, аз не разбрах някой може ли да каже две думи какво ще представлява това 
нещо в крайна сметка, на картинка ли ще го видим. 
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Анета Колеолова: Ремонт на читалището в с. Дебелт и съпътстващи разни 
мероприятия и т.н. съвместни и обзавеждане. Ние сме само едни изпълнители, трябва 
да бъде свършена работата. 

Иван Кичев: В бюджета извинявам се не си спомням, заложени ли са и лихвите 
по тези кредити, не са ли малко завишени по мой спомен. 

Анета Колеолова: Да, предвидени са. Не, те са само за СМР-то, приспаднали сме 
20% аванса който получихме, с тези 20% ще финансираме фирмата по строителство и 
остатъка само временно ще бъдат ***. 

Иван Кичев: Защо в бюджета са заложени двугодишен срок, а тука е даден едно 
годишен срок. 

Анета Колеолова: Двугодишен срок, дотолкова, че през тази година ще се случи 
едното погасяване, проекта приключва август 2021г., така че останалите 60% на 
кредита ще бъде следващата година, когато стане верифицирането на проекта.  

Иван Кичев: Ако стане. 
Анета Колеолова: Не, трябва да стане. 
Иван Кичев: То и с „Диалог” трябваше да стане, ама 15х.лв. някъде хвръкнаха и 

ще ги поеме общината. 
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 117 
29 април 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и съгласно изискванията на чл.3 и разпоредбите на чл.5 от 
Закона за общинския дълг , 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1.  Община Средец да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: Проект № 
CB005.2.21.018 Договор № РД 02-29-196/23.07.2019 „Древен шепот – креативен 
отзвук“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по 
Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”, 
приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, специфична цел 2.1 „ Повишаване на 
туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване  
на природното, културно и историческо наследство и свързаната с него 
инфраструктура“ с бенефициент община Средец, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 282 525 лева (Двеста осемдесет и две хиляди 
петстотин двадесет и пет лева ) 

 Валута на дълга – лева 
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 



87. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

 Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване 

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган 
съгласно Договор за предоставяне на субсидия № РД 02-29-196/23.07.2019 г.  и/или от 
собствени бюджетни средства.   

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.083 %. 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Средец  по Договор за 

предоставяне на субсидия № РД 02-29-196/23.07.2019 г., сключен с 
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по 
банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, 
също са обект на особен залог;  

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Средец, по 
която постъпват средствата по проект „Древен шепот, креативен отзвук“ по 
Договор за предоставяне на субсидия № РД 02-29-196/23.07.2019 г.; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Средец, по чл. 45, ал. 1, 
т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 
взаимоотношения на община Средец по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 
Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 
обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Средец да подготви искането за 
кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – „ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за 
кредит и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  
 

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

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 
 Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Поемане на 
краткосрочен дълг от община Средец. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Благодаря. Колеги въпроси.  
Валери Ангелов: Тази лаборатория къде ще се помещава или помещение ще се 

строи за нея. 
Динко Цъцаров: Г-жо Стойчева. 
Маргарита Стойчева: Това е ремонта на Военния клуб. 
Яна Кирязова: В партера на ДНА-то. 
Иван Кичев: Има ли изпълнител на проекта. На какъв етап е, има ли предвидена 

поръчка т.е. обявяване на процедура, как стоят нещата. И по предния проект ми е 
въпроса и за следващата точка, един и същи въпрос задавам и за трите заедно. 

Янка Кирязова: За ДНА-то и за в Дебелт читалището в момента е на етап избор 
на изпълнител със СМР, а за възстановяване на участъците на Голямо Буково и 
Манастира там вече са стартирали ремонтните работи и съответно има избран 
изпълнител. 

Иван Кичев: Каква е процедурата по избор на *** с две думи може ли да ми 
обясните как реално на практика става избор на изпълнител. 

Янка Кирязова: По ПРАГ. 
Маргарита Стойчева: Не е по закона за обществените поръчки. 
Иван Кичев: По праг е до 50х.лв., а там е с възлагане, какво имате предвид. 
Анета Колеолова: Избор на изпълнител по Европейски стандарти, която 

процедурата цялата се казва ПРАГ, обаче абревиатурата … 
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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 118 
29 април 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и съгласно изискванията на чл.3 и разпоредбите на чл.5 от 
Закона за общинския дълг , 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1.  Община Средец да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: CB005.2.12. 019„ЕКО 
лаборатории за устойчивост на защитени местности и крайбрежна околна среда“, 
финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за 
предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна ос 1 
„Околна среда“, специфична цел 1.2 „Подобряване на капацитета  за опазване на 
природата, устойчивото използване  и управление  на общите природни ресурси, чрез 
съвместно инициативи в трансграничния район“ с бенефициент община Средец, при 
следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 166 836 лева (Сто шестдесет и шест хиляди 
осемстотин тридесет и шест лева) 

 Валута на дълга – лева 
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 
 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган 
съгласно Договор за предоставяне на субсидия № № РД 02-29-196/23.07.2019 г. и/или 
от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.083 %. 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд „ФЛАГ“ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Средец., по 

която постъпват средствата по проект „ЕКО лаборатории за устойчивост на 
защитени местности и крайбрежна околна среда“ по Договор за предоставяне 
на субсидия № РД 02-29-186/23.07.2019 г.;   

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Средец, по чл. 45, ал. 1, 
т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 
взаимоотношения на община Средец по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 
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Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 
обект на особен залог. 
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Средец да подготви искането 

за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – „ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за 
кредит и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 
 Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Поемане на 
краткосрочен дълг от община Средец. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 119 
29 април 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и съгласно изискванията на чл.3 и разпоредбите на чл.5 от 
Закона за общинския дълг, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1.  Община Средец да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: CB005.2.21.090  
„Популяризиране на културния туризъм в Пехливанкьой и Средец“ , финансиран по 
Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за 
предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна ос 2 
„Устойчив туризъм“, специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата 
привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване  на природното, 
културно и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура“ с 
бенефициент община Средец, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 270 130 лева (Двеста и седемдесет хиляди 
сто и тридесет лева ) 

 Валута на дълга – лева 
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 
 Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 
орган съгласно Договор за предоставяне на субсидия № РД 02-29-178/23.07.2019  
и/или от собствени бюджетни средства.   

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.083 % 
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 
 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Средец, по 
която постъпват средствата по  проект „Популяризиране на културния 
туризъм в Пехливанкьой и Средец“ по Договор за предоставяне на субсидия № 
РД 02-29-178/23.07.2019 г. 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Средец., по чл. 45, ал. 1, 
т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 
взаимоотношения на община Средец по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 
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Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 
обект на особен залог. 
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Средец да подготви искането 

за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – „ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за 
кредит и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на медицински 
фелдшер и парамедик  от  Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Средец. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

 
 



93. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 120 
29 април 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и чл. 34, ал.1, т.2 от ПМС № 381 от 30.12.2019 г., за 
изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2020 г.,   
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по направление гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на Недялко 
Димитров Генчев – медицински фелдшер към Филиал за спешна медицинска помощ гр. 
Средец  от 01.04.2020 г. 

2. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по направление гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на Киро Димов 
Тодоров – парамедик към Филиал за спешна медицинска помощ гр. Средец  от 
01.04.2020 г. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
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Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи 
на Главен счетоводител на Функция „Социални дейности и здравеопазване“. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 121 
29 април 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и чл. 34, ал.1, т.2 от ПМС № 381 от 30.12.2019 г., за 
изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2020 г.,   
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по маршрута гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на Петя Николова 
Станева – главен счетоводител на Функция „Социални дейности и здравеопазване“  
считано от 01.04.2020 г. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И СЕДМА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на 
съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността. 

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

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 122 
29 април 2020 година 

 
 Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от 
инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на 
съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  8 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
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 От залата излезе Янко Германов. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ОСМА – Докладна 
записка от Владислава Цанева – Председател на постоянната комисия по 
„Образование, култура и вероизповедания”, относно: Предоставяне на стипендия 
на студент, съгласно Наредбата за отпускане на стипендии от Община Средец. 

Докладва вносителят. 
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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 123 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, и чл.4 от Наредбата за отпускане на стипендии от 
Община  Средец, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Отпуска стипендии за първи семестър на учебната 2019/2020 година на: 
-  Н. К. Й. с постоянен адрес гр. Средец; 
-  Т. К. Й. с постоянен адрес гр. Средец. 

2. Размерът на стипендията се определя на базата на 50 % от установената за 
страната минимална работна заплата. 

3. На основание чл.11 от Наредбата Общински съвет – Средец възлага на кмета 
на Община Средец да сключи договор със студента.  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
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  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА – Докладна записка от 
Валери Ангелов – Председател на постоянната комисия по “Здравеопазване, 
социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни 
финансови помощи. 

Докладва вносителят. 
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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 124 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, и чл.4 от Наредбата за отпускане на стипендии от 
Община  Средец, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
        Отпуска еднократни финансови помощи на: 

 С. А. М., 41г., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 Й. И. М., 56г., живущ в с. Д., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 П. К. М., 54г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 Д. М. М., 39г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 О. С. А., 75г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 З. Д. С., 69г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 Д. С. Н., 57г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Ж. И. П., 64г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 
 

Динко Цъцаров: Връщаме се на ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на 
безвъзмездно управление върху имот публична общинска собственост за нуждите 
на ОФК „Странджа Агрокорн 2014“ гр. Средец, която отложихме по-рано, нова 
редакция ли има г-жо Пашова. 

Веселина Пашова: Не, г-жа Камбурова даде обяснение, че може и договор за 
ползване. 

Иван Кичев: Камбурова даде това което ви казах и в крайна сметка никъде няма 
изискване за тези десет години, за които се спомена, не знам къде го четохте това 
нещо, ето извадка от закона. Договорите, които предоставихте са абсолютно 
идентични, аз не виждам каква е разликата между договорите за управление и 
ползване. 

Даниел Чолаков: За ползване, който иска да го наема стадиона, да идва с 
общината да се разберат, ако е за управление те могат да си го отдават. 

 Веселина Пашова: Точно така това е разликата, че ако го ползва няма право да го 
дава под наем. 

Динко Цъцаров: Т.е. той ако има договор за ползване, друг също може да го 
ползва с някакво заявление до общината, така ли да разбирам. Той ако има договор за 
ползване не става ли единствения ползвател. 

 Веселина Пашова: Не може да го преотдава за ползване. 
Даниел Чолаков: Но общината може. Последните пет години отдаван ли е на 

някой. 
Веселина Пашова: Не, тези такси са от миналата година. 
Йона Чобанова: Има гласувани такси, в общината ще си плати таксата и отива да 

тренира и играе. 
Динко Цъцаров: Г-н Божинов, вас също ви устройва и за ползване да е договора. 
Милен Божинов: Да. 
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Динко Цъцаров:  Ами колеги, ако имате някакво такова предложение, чакам. 
Даниел Чолаков: В тази точка предлагаме промяна, това въобще за управление да 

отпадне и да се сключи договор за ползване, който също ще бъде вписан, така, че дори 
и други отбори да идват да играят, ще си правят заявление в общината, ще си заплатят 
таксата, ще го ползват за конкретния ден. А този договор който е подписан между 
двете страни ще продължава да си действа. 

Йона Чобанова: За десет години ли ще остане или примерно за пет години. 
Даниел Чолаков: Предлагам да е за пет години. 
Иван Кичев: От октомври месец досега е размотавано това нещо и не е решено, 

шест месеца.  
Даниел Чолаков:  Върнали са ви го на 29.10.2019г., шест месеца е точно, днеска е 

двадесет и девети. Казвате, че много бързате пък шест месеца е стояло някъде. 
Динко Цъцаров:  Предложение направихте ли за годините. 
Йона Чобанова: Да, от десет години да стане на пет години. 
Динко Цъцаров: В решението да бъде записано: 1. Предоставя право на 

безвъзмездно ползване на ОФК „Странджа Агрокорн 2014“ гр. Средец, представлявано 
от Милен Божинов – Председател, спортна база състояща се от стадион (футболно 
игрище) с площ от 16,5 дка и двуетажна масивна сграда с площ от 234 кв.м., находящи 
се в УПИ І, кв.155 по ПУП на гр. Средец с обща площ от 112 дка, отреден за: „спорт, 
озеленяване и КОО“, при граници на УПИ: река „Средецка“, УПИ ІІ, улица „Н. 
Попов“, път за гр. Ямбол, с Акт за ПОС № 2/ 03.02.2006 г.; 2. Упълномощава Кмета на 
община Средец да сключи договор за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ 
години. Гласуваме предложението на колегите от БСП, решението да придобие тази 
редакция, която изчетох. Който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 105 
29 април 2020 година 

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

местната администрация, чл.12 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
           1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на ОФК „Странджа Агрокорн 
2014“ гр. Средец, представлявано от Милен Божинов – Председател, спортна база 
състояща се от стадион (футболно игрище) с площ от 16,5 дка и двуетажна масивна 
сграда с площ от 234 кв.м., находящи се в УПИ І, кв.155 по ПУП на гр. Средец с обща 
площ от 112 дка, отреден за: „спорт, озеленяване и КОО“, при граници на УПИ: река 
„Средецка“, УПИ ІІ, улица „Н. Попов“, път за гр. Ямбол, с Акт за ПОС № 2/ 
03.02.2006 г. 
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           2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за безвъзмездно 
право на ползване за срок от 5 /пет/ години. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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         - 
 

 
Иван Кичев: Искам да направя едно изявление по чл.36, т.6, любимата, с 

договорката, че този път ще съм по-кратък, няма да съм толкова лош. Колеги, от името 
на групата от общинските съветници на БСП и от името на доста наши съграждани с 
които съм водил разговори, искам да изкажа най-искрена благодарност и 
признателност към доайена в социалната област в община Средец, а именно г-жа 
Радостина Праматарова. През далечната 1984г. същата е инициатор да се създаде 
„Домашния социален патронаж” на който е управител петнадесет години. По 
тогавашните нормативни изисквания тридесет и един човека е бил минимума, за да 
бъдат обхванати от тази услуга. Тя успява да го развие до над 140 човека, като се 
работи основно по  направления, говорим за Дюлево и Светлина, Пънчево, Факия и 
Момина църква. През 1998г. същата решава да реализира една своя мечта, една своя 
идея и в качеството на председател на Управителния съвет на Сдружение „Бяла 
лястовица” започва работа по един проект за изграждане на Дом за стари хора. 2002г. 
този проект е изпълнен и Дома за стари хора е факт. Държа да подчертая, че това е 
първия дом в България, който е изграден от неправителствена организация. Тогава 
община Средец е била партньор по проекта като е осигурила терен и четири, мога да 
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кажа порутени постройки. В последствие със средства на сдружението осигурени по 
проекта е ремонтирана цялата база, съответно оборудвана по изискванията. 
Междувременно в периода в който е работено по проекта 1998-2002г. г-жа 
Праматарова е заемала длъжността директор на дирекция „Социално подпомагане” в 
Средец. Утре е последния работен ден на г-жа Праматарова като директор на Дома за 
стари хора. Мотивът за връчването на предизвестието от 01.04. е във връзка с 
упражнено право на пенсия. Аз няма да се впускам в тълкувания на понятието 
упражнено, но мисля, че има огромна разлика между придобито право за пенсия и 
упражнено право на пенсия, което означава, че вече си в редиците на пенсионерите, но 
това не е същественото. Същественото е неформалния мотив за подаването на това 
предизвестие и ще се опитам да го синтезирам в едно изречение ползвайки цитат от 
един господин, който незнайно защо отсъства отново. А думите, които той е изрекъл 
са, че „мъжът ѝ е много голям опозиционер, а тя е цялата червена”. Завиждам на този 
господин за професионализма, който проявява при определяне на критериите за 
професионализъм на служителите от общината, да е жив и здрав. В същото време 
пожелавам успех на Радостина, пожелавам ѝ много здраве и късмет на нея и цялото 
семейство. И още веднъж изразявам благодарността на обществеността на Средец. 
Благодаря, че ме изслушахте. 
 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров  
закри Седмото заседание на Общински съвет на община Средец. 
 
 
07.05.2020г. 
 гр. Средец 
 
 
 
Изготвил протокола:                      
                                   /Даниела Петрова/ 
 
 
                                                                Председател: 
                                                                                               /Динко Цъцаров/ 
 
 
 
 
                                                                     Секретар: 
                                    /Яна Биюкова/ 




