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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. № 96-00-07 
   01 юли 2020 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 9 

На 24 юни 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 Деветото заседание на Общински 
съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: кметът на община Средец инж. Иван Жабов; зам.-
кметът на община Средец – Николина Дамбулова, Георги Станилов – секретар на 
общината и директори на дирекции в общинска администрация. 

На заседанието присъстваха всичките седемнадесет 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. Петьо Георгиев Колеолов
14. Стоянка Стоянова Кисьова
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   15.  Тодор Стаматов Стаматов 
   16.  Яна Иванова Биюкова 
   17.  Янко Калудов Германов 

 
Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, при кворум от 

шестнадесет общински съветници откривам Деветото редовно заседание на 
Общинския съвет. За секретар на днешната сесия предлагам г-жа Биюкова. Имате ли 
други предложения. …Нямате, който е съгласен  г-жа Биюкова да стане секретар на 
днешното заседание, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

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

В залата влезе Валери Ангелов. 
Динко Цъцаров: Използвам момента да честитя именния ден на г-жа Биюкова и  

на г-н Германов, да сте живи и здрави, днес е хубав празник - рожден ден на Йоан 
кръстител. Колеги, дневния ред е пред Вас, същия който беше разгледан на 
заседанията на комисиите. Има ли предложения за изменения или допълнения на така 
предложения проект за дневен ред. Г-н Янков. 

Димитър Янков: Г-н кмета присъства на заседанието, имам един въпрос към 
него, той е свързан с дневния ред, ако присъства до края на сесията, понеже имаме 
въпроси на които трябва да се отговори, няма да правя предложение за промени. Ако 
има някакви ангажименти обаче ще помоля да преместим точката – питания по 
напред в дневния ред. 

Инж. Иван Жабов: Оставам. Ще присъствам. 
Димитър Янков: Няма да има нужда тогава. Не правя предложение. 
Динко Цъцаров: Има ли колеги други предложения. …Ако нямате гласуваме, 

който е съгласен с предложения проект за дневен ред, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Деветото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в 
Комисия по чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот публична 
общинска собственост за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев-
1905“ с. Факия; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на  имот в с.Дюлево по реда на чл.199, ал.1 и 2 от 
Закона за устройство на територията; 
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4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване на право на ползване върху имоти в землището на с. Богданово в 
полза на „Асарел- Инвестмънт” ЕАД- гр.София за извършване на дейности, 
свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Вършило”, 
разположена в община Созопол и община Средец; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот 17974.109.59, находящ се в землището на гр. Средец, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот 17974.100.15, находящ се в землището на гр. Средец, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот 46348.18.25, находящ се в землището на с. Малина, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост; 

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

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична 
общинска собственост; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи от местоживеене до месторабота на кметски наместник 
на село Белила; 

11.  Докладна записка от група общински съветници на Съюза на 
Демократичните сили относно: Извършване на ремонтни дейности с цел 
осветление и обезопасяване на православния храм и детските площадки на 
територията на град Средец; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  
Кандидатстване на община Средец с проект „Осигуряване на технически 
средства за подпомагане образователния процес на децата и младежите, 
настанени в Центровете за настаняване от семеен тип на територията 
на общината” по фонд „Социална закрила” към МТСП;  

13.  Докладна записка от инж. Димитър Янков – общински съветник, относно: 
Изготвяне и представяне пред Общински съвет на КСС за извършване на 
ремонти в „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД гр. Средец; 

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

15.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №9  на Общински 
съвет – Средец./ 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка от 
Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 
Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61, ал.3 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Досега бяха Красимира Георгиева и Йона Чобанова. Имате 

думата  за предложения. Могат да си останат и същите, не е проблем, просто трябва 
да вземем решение. Заповядайте за предложения. …Добре, моето предложение е 
комисията да остане в същия състав. …Ако няма други предложения, който е 
съгласен Красимира Георгиева и Йона Чобанова  да станат представители на 
общинския съвет в тази комисия, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 135 
24 юни 2020 година 

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

местната администрация и и във връзка с чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Избира за членове на Комисията за провеждане на публични търгове или 

публично оповестени конкурси общинските съветници: Красимира Георгиева и Йона 
Чобанова.  
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ВТОРА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на 
безвъзмездно управление върху имот публична общинска собственост за 
нуждите на Народно читалище „Христо Ботев-1905“ с. Факия. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 136 
24 юни 2020 година 

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

местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и 
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чл.13, ал.1 и 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 управление на Народно читалище 

„Христо Ботев – 1905“ с. Факия, върху имот публична общинска собственост, 
представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 315 кв.м., 
изградена в УПИ VІ, кв. 5 с обща площ от 2 365 кв.м. по плана на с. Факия, при 
граници на имота: УПИ ІІІ, улица, улица и УПИ V-30. 
           2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за безвъзмездно 
право на управление за срок от 10 /десет/ години с Народно читалище „Христо 
Ботев – 1905“ с.Факия. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  17 
                   “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     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

 Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на  имот в с. Дюлево по 
реда на чл.199,  ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 137 
24 юни 2020 година 

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

местната администрация и чл.199, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на 
територията, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Отказва да закупи недвижим имот с площ от 360кв.м. с предложена цена от 
4000лева /четири хиляди лева/, представляващ част от имот пл. № 109 в квартал 12 
по плана на с. Дюлево, който по подробен устройствен план е предвиден за 
изграждане на обект  публична общинска собственост – озеленяване и дава съгласие 
същият да бъде продаден от собственика З. Т. Б. на трето лице. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  17 
                   “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     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

 Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване на право на 
ползване върху имоти в землището на с. Богданово в полза на „Асарел – 
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Инвестмънт” ЕАД- гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и 
проучване на подземни богатства в площ „Вършило”, разположена в община 
Созопол и община Средец. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 
1 глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 138 
24 юни 2020 година 

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

местната администрация, чл.75, ал.1 и чл.76, ал.1 от Закона за подземните 
богатства,  чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.59б, ал.3, т.2 от 
ППЗОЗЗ и чл.36, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет на община Средец дава съгласие за временно ползване за 

срок от 1 година,  в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД, ЕИК 202285379, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1680, община Столична, район Витоша, 
върху имоти - частна общинска собственост с обща площ 0,048 дка, 
представляващи поземлени имоти с номера както следва: 

- VT2058 в землището на с.Богданово ЕКАТТЕ 04621, община Средец, 
местност „Айкън тарла”, с площ 0,016 дка, начин на трайно ползване- изоставено 
трайно насаждение с граници и съседи: имот с идентификатор 04621.85.980, 
образуван от имот с идентификатор 04621.85.980, съгласно скица проект 
№1/17.02.2020 г.; 

- VT2059 в землището на с.Богданово ЕКАТТЕ 04621, община Средец, 
местност „Айкън тарла”, с площ 0,016 дка, начин на трайно ползване – изоставено 
трайно насаждение с граници и съседи: имот с идентификатор 04621.85.980, 
образуван от имот с идентификатор 04621.85.980, съгласно скица проект 
№2/17.02.2020 г. 

- VT2059 в землището на с.Богданово ЕКАТТЕ 04621, община Средец, 
местност „Айкън тарла”, с площ 0,016 дка, начин на трайно ползване – изоставено 
трайно насаждение с граници и съседи: имот с идентификатор 04621.85.979, 
образуван от имот с идентификатор 04621.85.979, съгласно скица проект 
№3/17.02.2020 г., при цена за учредяване на правото на ползване в размер на 2,30 
лева и стойност на дървесината на корен 9,22 лева. 

2. Съгласието за учредено право на ползване се дава за извършване на 
дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства – прокарване на 
канави (канавни работи) за нуждите на „Асарел - Инвестмънт" ЕАД, в качеството 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

титуляр на Разрешение № 383/29.05.2014 год. на Министъра на икономиката и 
енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни 
богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземните богатства в площ „Вършило“, 
разположена в землищата на с. Вършило, с. Зидарово, с. Индже Войвода, 
с.Крушевец, община Созопол и с. Богданово, с. Варовник, с. Дебелт, с. Драчево, 
с.Росеново, община Средец, област Бургас.  

3.Възлага на Кмета на Община Средец да издаде заповед в полза на заявителя 
„Асарел – Инвестмънт“ ЕАД и да сключи договор за учредено право на ползване при 
одобрените по горе условия и цени.  
 

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

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
  Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.109.59, 
находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 

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

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” – 14 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – 3 
гласа, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 139 
24 юни 2020 година 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.1 от НРПУРИВОС, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Обявява за частна общинска собственост имот с идентификатор 
17974.109.59 по КККР на гр. Средец с площ 2637 кв.м. с начин на трайно ползване – 
друг вид земеделска земя, девета категория, в м.”Малката река”, с граници и 
съседи: 17974.109.60, 17974.28.537. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.100.15, находящ се в 
землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост. 

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

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – 2 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 140 
24 юни 2020 година 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.1 от НРПУРИВОС, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Обявява за частна общинска собственост имот с идентификатор 
17974.100.15 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване – „друг вид 
земеделска земя”, с площ 138 кв.м., с граници и съседи: 17974.100.659, 17974.100.16, 
17974.26.510, 17974.26.201, 17974.100.6. 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 
46348.18.25, находящ се в землището на с. Малина, от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 141 
24 юни 2020 година 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.1 от НРПУРИВОС, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Обявява за частна общинска собственост имот с идентификатор 46348.18.25 
по КККР на с.Малина с начин на трайно ползване – „друг вид земеделска земя”, с 
площ 11499 кв.м., девета категория в м.”Около село” с граници и съседи: 46348.18.2, 
46348.18.99, 46348.9.20, 46348.18.29, 46348.18.18, 46348.18.8, 46348.18.7, 46348.18.30. 
 

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

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков   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     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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                                                                                                                      Председател: 
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 Динко Цъцаров: Стигнахме до ТОЧКА ОСМА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на 
с. Малина. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” –  1 глас; “въздържали се” – 
1 глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 142 
24 юни 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, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2020 година и включва в Раздел ІІІ В- имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №71 – имот с идентификатор 46348.6.87, под №72 – 
имот с идентификатор 46348.7.5, под №73 – имот с идентификатор 46348.9.19, под 
№74 – имот с идентификатор 46348.11.14, под №75 – имот с идентификатор 
46348.15.64, находящи се в землището на с.Малина. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 46348.6.87 в размер на 47845,00 лева, на имот с 
идентификатор 46348.7.5 в размер на 7423,00 лева, на имот с идентификатор 
46348.9.19 в размер на 6052,00 лева, на имот с идентификатор 46348.11.14 в размер 
на 7967,00 лева, на имот с идентификатор 46348.15.64 в размер на 13227,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на: 

- имот с идентификатор 46348.6.87 по КККР на с.Малина с номер по 
предходен план №006087, с площ 94943 кв.м., 7 категория, нтп- нива, м.”Около 
село”, с граници и съседи: 46348.6.225, 46348.6.194, 46348.6.74, 46348.6.75, 
46348.6.190, 46348.6.189, 46348.6.188, 46348.6.77, 46348.6.222, с начална тръжна 
цена  52700,00 лева; 

- имот с идентификатор 46348.7.5 по КККР на с.Малина с номер по предходен 
план №007005, с площ 10997 кв.м., 3 категория, нтп- нива, м.”Нови лозя”, с граници 
и съседи: 46348.7.90, 46348.7.91, 46348.7.94, 46348.7.76, 46348.7.93, 46348.7.88, 
46348.7.89, с начална тръжна цена  8200,00 лева; 

- имот с идентификатор 46348.9.19 по КККР на с.Малина с номер по 
предходен план №009019, с площ 11528 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”Кайл дере”, 
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с граници и съседи: 46348.9.86, 46348.9.91, 46348.9.88, 46348.9.89, 46348.18.29, 
46348.9.20, с начална тръжна цена  6700,00 лева; 

- имот с идентификатор 46348.11.14 по КККР на с.Малина с номер по 
предходен план №011014, с площ 13494 кв.м., 4 категория, нтп- нива, м.”Около 
село”, с граници и съседи: 46348.22.110, 46348.22.112, 46348.11.12, 46348.19.109, 
46348.11.94, с начална тръжна цена  8800,00 лева; 

- имот с идентификатор 46348.15.64 по КККР на с.Малина с номер по 
предходен план №015064, с площ 22797 кв.м., 4 категория, нтп- нива, 
м.”Парцелите”, с граници и съседи: 46348.15.63, 46348.15.115, 46348.15.116, 
46348.15.58, 46348.15.121, 46348.15.120, 46348.15.137, с начална тръжна цена  
14600,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи 
договора за  продажба. 
 

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

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
 Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на 
разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска 
собственост. 
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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” – 15 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – 2 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 143 
24 юни 2020 година 

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

местната администрация и чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Общински съвет Средец дава съгласие кмета на община Средец да издаде 
разрешение за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост, 
съставляващ имот № 000778, ЕКАТТЕ 29221, с площ 44,337дка., находящ се в 
местността „Василева кория“ в землището на с. Момина Църква на „ТОПСТРОЙ“ 
ООД. 
 

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

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

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

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



15. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

 Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи от 
местоживеене до месторабота на кметски наместник на село Белила. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 144 
24 юни 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 50 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по маршрута гр.Средец – с.Белила – гр.Средец на Иван Иванов 
Господинов – кметски наместник на село Белила, считано от 01.06.2020 година. 
 

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

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

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



16. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 
от група общински съветници на Съюза на Демократичните сили относно: 
Извършване на ремонтни дейности с цел осветление и обезопасяване на 
православния храм и детските площадки на територията на град Средец. 
 Докладната прочете председателят на съвета. 

Динко Цъцаров: Това е проекта за решение на колегите. Има ли коментари 
колеги, въпроси. 

Димитър Янков: Някой ако има въпроси към вносителите да се изкоментира. 
Динко Цъцаров: Нямате въпроси. Гласуваме докладната, който е съгласен с 

този проект за решение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 

Общинският съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 145 

24 юни 2020 година 
 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  
Възлага на кмета на община Средец да извърши необходимите ремонтни 

дейности за обезпечаване на православния храм и детските площадки на 
територията на град Средец с необходимото за целта осветление и обезопасяване. 
Горепосочените ремонтни дейности да се извършат от Общинско предприятие 
„Озеленяване, благоустройство и чистота“ като при необходимост бъдат 
привлечени външни специалисти, при липса на общински такива. 
 
 
 Тодор Стаматов: Г-н председател, мога ли да кажа. 
 Динко Цъцаров: Принципно трябваше преди гласуването, но да може, 
заповядайте. 
 Тодор Стаматов: Г-н Янков, подкрепихме неговата докладна както видяхте, че 
и колегите. Така или иначе за уличното осветление има проект по Норвежкия 
финансов механизъм, който е в ход и може би до година това нещо ще се случи и ще 
има цялостно подновяване на уличната система в Средец. 
 Димитър Янков: Добре дошло е …, тука говорим за един конкретен случай 
визиращ централната част на града – църквата, детските площадки и той не изисква 
кой знае какво вложение на средства. 
 Тодор Стаматов: Именно затова гласувахме, така или иначе работи се в това 
направление. 
 



17. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

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

Жабов – Кмет на община Средец относно:  Кандидатстване на община Средец с 
проект „Осигуряване на технически средства за подпомагане образователния 
процес на децата и младежите, настанени в Центровете за настаняване от 
семеен тип на територията на общината” по фонд „Социална закрила” към 
МТСП. 

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

 Р Е Ш Е Н И Е  № 146 
24 юни 2020 година 

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

местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Дава съгласие Община Средец да кандидатства с проект „Осигуряване на 
технически средства за подпомагане образователния процес на децата и 
младежите, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип на 
територията на общината” пред фонд „Социална закрила” към МТСП. 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред –  
Докладна записка от инж. Димитър Янков – общински съветник, относно: 
Изготвяне и представяне пред Общински съвет на КСС за извършване на 
ремонти в „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД гр. Средец. 
 Докладната прочете председателят на съвета. 

Динко Цъцаров: Това е предложението на колегата, имате думата за въпроси, 
коментари към него. 

Димитър Янков: Ако имате въпроси към мен колеги, готов съм да отговоря. 
Динко Цъцаров: …Няма въпроси. Гласуваме проекта за решение, който е 

съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 

Общинският съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 147 

24 юни 2020 година 
 

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



18. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Възлага на кмета на община Средец в срок до 15 август тази година да 
извърши и представи пред Общинския съвет остойностяване на необходимите 
ремонтни дейности /текущ, или основен ремонт/ в това число материали, труд и 
оборудване, така че се подсигури преместването на отделенията от стария в новия 
корпус на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ЕООД гр. Средец. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  17 
                   “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     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” –  
няма, Общински съвет прие 

 
 



19. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 148 
24 юни 2020 година 

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

местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Отпуска еднократни финансови помощи на: 
 Д. П. И., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 К. Ж. П., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 А. И. М., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  17 
                   “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     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Стигнахме до последната ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от 
дневния ред – Питания. Заповядайте г-н Петков. 

Бисер Петков: Уважаеми дами и господа общински съветници, във връзка с 
постъпило питане от общински съветник Димитър Янков, 

 
 



20. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 



21. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

 



22. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

свеждаме до Вашето внимание следния отговор: 
 

ОТГОВОР 
на 

Питане от общински съветник Димитър Янков 
 
Уважаеми общински съветници, 
През 2019г събраните и депонирани отпадъци от територията на община 

Средец, включително и тези от производствени, търговски и административни 
дейности, които са с неопасен характер са  30637,99 тона. 

Извършват се дейности по разделно събиране на отпадъци от опаковки и 
разделно събиране на битови отпадъци, които се извозват отделно. През миналата 
година  чрез тази система са събрани и извозени 3,340 тона отпадъци от опаковки.  

Периодично се правят проверки и се приемат сигнали от граждани за наличие 
на новосъздадени нерегламентирани сметища и при констатиране на замърсявания се 
предприемат своевременни действия за почистване на замърсените площи. От 
началото на годината до края на месец май са почиствани над 15 нерегламентирани  
сметища на територията на града, како следва: 

 Март 
o Пътя за с.Белила – в района на бившите военни поделения; 
o Пътя за с.Дюлево – в района на дигите и моста на р.Средецка; 
o Ул.“С. Врачански“ – поляната зад болницата. 

 Април 
o Околовръстен път – гр.Средец; 
o Района на военните блокове; 
o ОДЗ „Снежанка“ –изоставен строеж; 
o Гробищен парк; 
o Градски парк. 

 Май 
o Кръгово кръстовище на ул.“П. Д. Петков“; 
o Градинката в близост до автогарата; 
o Района на автогарата; 
o Ул.“Н. Попов“ – „Зърнени храни“; 
o Ул. „Й. Николова“; 
o Ул.“Преображенска“ бл.13; 
o Ул.“Ал. Стамболийски“.  

От тях са извозени общо над 12 тона отпадъци, както следва: 
 Март – 3 760кг.; 
 Април – 3 400кг.; 
 Май – 5 200кг. 

Местата са обозначени с табели „Забранено изхвърлянето на отпадъци“. 
За съжаление почистените територии не остават дълго време  в този си вид. 

/Дори и в момента тече почистване на подобни територии./ 



23. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

За посоченият период са установени и съставени актове на три лица от Звено 
„Общински ред и сигурност“, съгласно „Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред в община Средец“ и „Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Средец“. 

Предписанията и актовете, издадени от РИОСВ от началото на настоящия 
мандат да момента са следните: 

ДАТА № КОНСТАТАЦИИ 
ПРЕДПИСАНИЕ / 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

17.10.2019 
016613 К-

11-103 

Извънредна проверка за наличие на 
нерегламентирано изхвърляне на 
отпадъци и образувани 
нерегламентирани сметища. 
1. с.Дебелт - ромската махала и на 
изхода за с.Тръстиково; 
2. Чешма "Мраморна" - до пътя 
гр.Бургас-гр.Средец; 
3. По пътя гр.Средец-с.Дюлево; 
4. По пътя с.Факия-с.Горно 
Ябълково; 
5. В землището на с.Момина Църква;
6. По пътя за с.Болярово; 
7. На отбивка на пътя гр.Средец-
с.Росеново; 
8. На околовръстното шосе на 
гр.Средец. 

В срок до 30.11.19г. 
всички нерегламентирани 
замърсявания да бъдат 
почистени, като за 
отстраняването им да 
бъде уведомена РИОСВ. 
Поискано удължаване 
на срока. 
Почистват се: 
1. с.Дебелт - ромската 
махала и на изхода за 
с.Тръстиково; 
2. По пътя за 
с.Болярово; 
3. На околовръстното 
шосе на гр.Средец. 

21.10.2019 
016614 
К11-104 

Извънредна проверка за наличие на 
нерегламентирано изхвърляне на 
отпадъци и образувани 
нерегламентирани сметища. 
1. с.Зорница по посока гр.Ямбол; 
2. На входа на гр.Средец, вляво. 

В срок до 30.11.19г. 
всички нерегламентирани 
замърсявания да бъдат 
почистени, като за 
отстраняването им да 
бъде уведомена РИОСВ. 
Поискано удължаване 
на срока. 

24.1.2020 
017141 К-

12-8 
Проверка за последващ контрол. 

Почистване на терените, 
като събраните отпадъци 
да бъдат предадени в 
Регионално депо 
"Братово - Запад".  
Поискано удължаване 
на срока. 
В последствие започва 
извозването на 
отпадъците от 
нерегламентираните 



24. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

замърсявания в РДНО 
"Братово - Запад" 

24.1.2020 
016970 К-

16-10 

Извънредна проверка на бивша 
площадка за третиране на отпадъци  
/около 100м2/- терен, компрометиран 
от възникнал пожар. 

Община Средец да 
установи чия собственост 
е терена. 
След установяване на 
собственика да го 
задължи да почисти 
терена от 
пожароопасните 
отпадъци и по този начин 
да се предотвратят 
бъдещи нежелани 
инциденти.  
След установяване на 
собственика е 
изпратено 
Предупредително 
писмо, след което е 
уведомен 
контролиращият орган 
по съответния ред.

5.2.2020 
017275 К-

16-25 

Във връзка с получени сигнали за 
замърсени с отпадъци от строителен 
и битов характер терени. Участъците 
се намират от двете страни на пътя 
Средец-Белила, собственост на 
община Средец, Министерство на 
отбраната и частна собственост. По 
време на проверката са 
констатирани чували с отпадъци 
от двете страни на пътя, 
подготвени от ОП "ОБЧ" за 
транспортиране в РДНО "Братово 
- Запад". 

Няма 

19.2.2020 
017168 К-

16-17 

Планова проверка на Б-Б кубове в 
м.“Калиманкови къшли“.  Всички Б-
Б кубове са в добро състояние. 
Планките в горната част на кубовете 

Няма 
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са измазани. Номерата и знаците за 
опасност са четливи. Стените им са 
без обрушвания и петна. 

19.2.2020 
017158 К-

13-34 

Планова проверка на цех за 
преработка на дървен материал или 
цехове за преработка на мебели. 

Няма 

19.2.2020 
017148 К-

12-15 

Планова проверка за начина на 
плащане на обезпеченията по чл.60 и 
отчисленията по чл.64 от ЗУО. 
Проверката е с цел допълнително 
уточняване и уеднаквяване на 
данните за периода 2015-2019г. 

До 19.03.2020г. да 
започне изплащането на 
дължимите суми по чл.60 
и чл.64 от ЗУО. 
Плащанията започват 
от месец април до 
момента. 

5.3.2020 
017247 К-

11-37 

Обход на терени, разположени на 
територията на общината. 
Последващ контрол по предписание 
за почистване на замърсените 
територии. /Само като пояснение, 
всъщност това са тези удължавания, 
които са поискани в последващия 
контрол по тях./  По време на 
проверката се констатира 
наличие на хартиени чували и 
полиетиленови торби, пълни със 
събрани отпадъци и изчакващи 
последващо товарене и извозване в 
регионалното депо.

Предоставяне копие от 
договор за депониране на 
отпадъци в РДНО 
"Братово - Запад". 
Договорът е представен 
своевременно. 

7.4.2020   

Акт за установяване на 
административно нарушение за 
непочистени замърсени терени: 
1. Чешма "Мраморна" - до пътя 
гр.Бургас-гр.Средец; 
2. По пътя гр.Средец-с.Дюлево; 
3. По пътя гр.Средец-с.Белила; 
4. На входа на гр.Средец, вляво. 

Към момента са 
почистени: 
1. Чешма "Мраморна" - 
до пътя гр.Бургас-
гр.Средец; 
2. На входа на гр.Средец, 
вляво; 
3. По пътя гр.Средец-
с.Белила. /по които е 
съставен акта, това, че е 
съставен акт не ни 
освобождава от 
задължението да 
отстраним замърсяването/
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24.4.2020 УО-238(15) 

Писмо от РИОСВ относно 
удължаване на сроковете за 
почистване на нерегламентираните 
замърсявания с отпадъци до един 
месец след изтичане на обявеното 
извънредно положение във връзка с 
епидемиологичната обстановка, 
обявено на 13.03.2020г. 

  

12.6.2020 
017661 К-

16-51 
Извънредна проверка на площадка за 
Б-Б кубове.  

Незабавно община 
Средец  да уведоми 
фирмата за гаранционна 
поддръжка за 
направените констатации 
и предприемане на 
действия по 
отстраняването им в срок 
до 19.06.2020г.  
След незабавни 
действия от страна на 
поддържащата фирма е 
издаден "Протокол за 
извършено гаранционно 
обслужване" от 
13.06.2020г. за следните 
дейности: 
1. Преглед на 
състоянието на 
контейнерите и 
отстраняване на 
нередностите, посочени 
в протокола на РИОСВ.
2. Цялостен преглед на 
циментовото 
хидроизолационно 
покритие при капаците 
на контейнерите и 
установяване на 
местата, на които да 
бъде извършен ремонт. 
3. Отстраняване на 
частично 
компрометираните 
участъци и подсилване 
на циментовото 
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хидроизолационно 
покритие. 
За горепосочените 
дейности е уведомена и 
РИОСВ. 

 
 Димитър Янков: Г-н Петков, ще си позволя да ви прекъсна за малко. Виждам, 
че доста работа е свършена по отношение на отпадъците. Аз само да изясня нещо с 
цел да не отнемаме допълнително време, актове има ли съставени.  
 Бисер Петков: Имаме, тъкмо него чета в момента акт за административно 
нарушение.  
 Димитър Янков: Защото в момента по дати ги изреждате като предписание и 
т.н.. 
 Бисер Петков: Току що споменах акта, който е съставен. 
 
 Бисер Петков: Използвам случая да ви запозная и с част от фактологията по 
изграждането и експлоатирането на Площадката за депониране на „Б-Б кубове“ за 
трайно съхранение на негодните за употреба пестициди. 

В началото на 2004 г. пред Общината възниква сериозен проблем за 
обезвреждане на наличните негодни и залежали пестициди в Централната складова 
база в с. Пънчево и останалите налични количества в няколко населени места. 

За решаването на проблема общинската администрация изготвя проект  
“Събиране и постоянно съхраняване на негодните за употреба пестициди в 
контейнери “Б-Б куб”“. Същият е одобрен и финансиран от Предприятие за 
управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на 
околната среда и водите. 

Проектът има за цел да обхване управлението на тази част от пестицидите на 
територията на Общината, които са натрупани в количества и форми, негодни за 
употреба и въпросите на неконтролираното замърсяване на водите, въздуха и земите 
и дейностите по почистване на вече замърсените земи и води. 

Като се имат предвид токсикологичните характеристики на отделните класове 
пестициди и това, че в голямата си част те са смесени или с неизвестен състав, е 
наложително обезвреждането им с цел опазване на околната среда и здравето на 
населението от вредното им въздействие. 

Количествата на негодните за употреба пестициди и местата, където са 
разположени в момента са както следва: 

 с. Загорци – 5 контейнера; 
 с. Суходол – 4 контейнера; 
 с. Малина – 1 контейнер; 
 с. Драка – 1 контейнер; 
 с. Факия – 6 контейнера; 
 с. Пънчево – Централна складова база – 23 контейнера. 
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Събирането, запълването и съхраняването на негодните за употреба пестициди 
ще се осъществи по Технология на фирмата - изпълнител за постоянно съхраняване в 
контейнери (обезвреждане) на негодните за употреба пестициди. 

Тя се състои в запълване на доведени до твърдо агрегатно състояние негодни 
пестициди в стоманобетонни контейнери “Б-Б куб”, които се затварят херметично и 
се разполагат на открито на определена от общината площадка.  

• доставка на контейнери “Б-Б куб” на площадката; 
• доставка на зеолит и гипс на площадката; 
• сваляне на капаците на контейнерите; 
• пренасяне на пестицидите до контейнерите “Б-Б куб”. Количеството на 

пренесените пестициди не трябва да надхвърля по обем броя на контейнерите, които 
ще се запълнят до края на работния ден. Не се допуска съхраняване на пестициди на 
открито (извън “Б-Б куб”). 

• след запълване на контейнера с пестицидите се насипва зеолит, поставя се 
полиетилен, който да обвие плътно съдържимото и отново се насипва зеолит; 

• поставяне на капака на контейнера; 
• металните вбетонирани части (8 бр. на капака и 8 бр. на тялото) се заваряват 

една с друга; 
• запълване на всички фуги и отвори между тялото и капака на контейнера с 

циментов разтвор; 
• след втвърдяване на циментовия разтвор върху капака се поставя 

хидроизолация от специална циментова смес; 
• плътно подреждане на контейнерите един до друг и до 4 реда във височина 
Площадката за разполагане на запълнените и запечатани контейнери “Б-Б куб” 

може да бъде непосредствено на територията на старите складове или на друго място, 
определено от общинските органи, съгласно нормативната уредба. 

С Решение № 35 / 11.02.2004г. Общинския съвет дава съгласие за отреждане на 
300м2 в местността „Черковището“ за изграждане на площадка за депониране на 
горепосочените контейнери. 

Положителни становища са получени и от Регионална служба за растителна 
защита - №64 /28.01.2004г., Дирекция „Гражданска защита“ – област Бургас - № 100 / 
08.01.2004г. и Регионална инспекция по околна среда и водите – Бургас - № 348 / 
03.02.2004г. 

След провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез 
договаряне е сключен договор за „Доставка на контейнери „Б-Б куб“, събиране и 
съхранение на негодните за съхранение пестициди на територията на Община Средец 
в контейнерите, на площадка в землището на гр.Средец, имот № 000696 и саниране 
на освободените складови площи“. 

В изпълнение на договора са извършени следните дейности: 
 Производство на 40бр. контейнери „Б-Б куб“; 
 Доставка на контейнерите; 
 Запълване на „Б-Б кубовете“ с прахообразни или втвърдени течни пестициди 

с неизвестен състав и замърсени празни опаковки; 
 Саниране на складовите помещения. 
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За всеки от контейнерите е издаден Паспорт, съдържащ уникален номер, дата 
на производство, дата на издаване на Паспорта, технически характеристики, както и 
съдържание на контейнера и произходът му.   
 В момента общината е възложила на фирмата по поддръжка да изготви оферта 
за допълнително саниране по предписание на РИОСВ на самите кубове и от друга 
страна за извозването им от територията на общината, чакаме офертата да пристигне 
при нас. 
 
 
 Димитър Янков: Това ли е г-н Петков. Аз Ви благодаря за подробната 
информация, даже засяга и проблематика, която е извън рамките на моите въпроси 
зададени, но това за „Б-Б кубовете“ е добре, че се засегна, защото наскоро беше 
поставена проблематиката и е хубаво, че сте го засегнали в изложението си. Ще Ви 
помоля само да ми бъде предоставено или изпратено в електронен вариант, защото 
много е информацията, а пък аз зададох въпроса, с цел да удовлетворя въпроса на 
граждани и наши активисти. Благодаря. 
  Бисер Петков: Ще Ви го изпратя в електронен вариант, няма проблем. 
 Динко Цъцаров:   Благодаря на г-н Петков. Колеги, във връзка с питане на г-н 
Кичев от предното заседание на Общинския съвет, както и в комисиите, относно 
маршрута на движение на автомобил ЗИЛ водоноска за времето между 8:00-12:00ч. 
на 13.05. и 15.05., получихте отговор предполагам. 
 Иван Кичев: Да, получих го. 
 Приложен е текста. 
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 Динко Цъцаров:   Това е отговора, който постъпи при нас и съответно беше 
изпратен на всички. Г-н Кичев имате ли въпроси или коментари... 
 Иван Кичев: Най вероятно ще имам. 
 Динко Цъцаров:    Конкретно по този отговор, защото има и други питания. 
 Иван Кичев: Конкретно по този разбира се, има достатъчно питания. По така 
поставения въпрос аз не случайно предупредих, че когато се извършва тази проверка 
да се има предвид, че имаме видеозаписи на движението на водоноската и да не се 
опита да се прехвърли вина само на шофьора, защото той при всички случаи не е 
изпълнил това по собствено желание и по собствена инициатива. Възникват няколко 
въпроса, първо – който според мен е основен, защо ОБЧ си позволява да зарежда вода 
от хидранти, които са предназначени единствено за ползване от Противопожарната 
служба. И в случая тази вода, както и миналия път подчертах е в крайна сметка за 
сметка на нас, ние плащаме като загуба. Това не е еднократен акт, това са 
многократно подобни случаи, за които има само  информация получена от граждани, 
които са я видели. За конкретните две дати имам и видеозапис имам и снимков 
материал, че се пълни вода от този хидрант и в крайна сметка тази вода отива като 
разход и я поемат всички граждани от Средец. Това как ви звучи г-н кмете, нормално 
ли е това нещо според Вас. 
 Инж. Иван Жабов: Ще проверим точно как са нещата и… 
 Иван Кичев: Нали е проверено, ето даден ми е отговор, казвам ви какъв е 
отговора. Хидранта над Чана там между Драгомански, там спира колата, пълни. 
Убеден съм, че фактурата на тази „Бета Комерсиал“… нямам представа каква е тази 
фирма и кой стои зад нея, само че моята информация е че на съвсем друго място е 
закарана водата, защото пак казвам, че имам и запис и свидетели. Допускам, че може 
би има издадена фактура в тази връзка, говорим фактура за превоза, за водата съм 
абсолютно сигурен, че няма издадена фактура, защото си е чиста кражба, това си е 
чиста кражба на ***. Ако е издадена фактура за превозната услуга, убеден съм, че ще 
бъде както и с пътните листи, че на четиринадесети пукна гума колата и затуй няма 
пътни листи, тия пътни листи са написани абсолютно проформа. Другият момент е че 
е лъжа информацията за петнадесети, че е правено поливане на дървета и градинки в 
Средец. Водата, а и единия курс също е отишъл до Дюлево за което също имам 
доказателства. Не знам кой носи отговорност за поредната лъжлива информация, 
която ни се подава във връзка с наши питания. И пак подчертавам, недейте да 
прехвърляте вината на шофьора, шофьора изпълнява нечие разпореждане, това не е 
негова ей така инициатива да отиде да си отвори един кран и да го напълни, и да го 
закара някъде. Има дадени указания в тази връзка, защо точно от там да се пълни тази 
вода и това не е еднократен акт. Така, че държа да доразвиете отговора, не знам г-н 
Станилов пое ангажимента да направи проверката по обстойно. Ще искам да ми се 
представи копие от фактурата за превозната услуга, за да можем да сравним във 
връзка с останалите, ето подсказвам ви какво можете да направите, за да избегнете 
поредната излагация с пътните листи. Ще бъде сравнен номера от останалите 
поредни фактури, но както и да е. Една реплика искам да направя към г-н кмета във 
връзка с негово изказване с прословутите „Б-Б кубове“ тъй като съм на деветдесет и 
шест г-н кмете и вече нямам ясен спомен преди шестнадесет години точно къде съм 
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бил, най вероятно съм охранявал държавната граница някъде. Въпросът е че едно 
управление се поема с пасиви и с активи, в случая не мога да кажа, не съм специалист 
дали  този проект е изграден на правилното място, дали е направено точно по 
изискване и дали така е трябвало да се съхраняват тези отпадъци, това не е моя 
работа. Ако добре сте се вслушали в моите изказвания, изрично в повечето от тях 
подчертах, че ние не търсим вина, не хвърляме вина и не искаме да обвиняваме 
някого. Ние търсим решение на проблема, защото проблема е наистина изключително 
сериозен и опасен, ако вие си го приемате като лична нападка, това си е ваш проблем. 
Никъде не съм споменал, че в момента общината има вина за това състояние, но в 
момента нещата са наистина изключително сериозни и го казвам без да имам 
претенции да съм специалист. Това нещо, което се прави в момента, тези козметични 
ремонтчета и замазване на периферията на тези блокове въобще не решава проблема, 
защото вътре корозията върви и специалисти, които също съм си направил труда да 
попитам, казват, това е активно вещество, което работи вътре и никой на може да 
каже колко време ще издържи самия варел в който е поставено това нещо. Фирмата е 
давала сто години гаранция, виждаме след шестнадесет години, че има пробиви и 
течове, въобще не е конденз това което се опитват да предпишат включително и 
РИОСВ. Защото миризмата наоколо е абсолютно непоносима, видими са течовете по 
тези контейнери, а това е само което можем да видим като периферия, вътрешните 
блокове дори никой не може да каже в какво състояние са. Така, че тука проблема е 
не да си търсим вина и кой е виновен и кой защо не си е свършил работата, но 
наистина да намерим решение това нещо по някакъв начин да бъде премахнато от 
тука, защото застрашава всички нас. Това е моята идея, така, че не го приемайте 
лично и не съм казал, че кмета в момента е виновен за това състояние, далеч съм от 
тази мисъл конкретно за този случай. Но решение трябва да се намери наистина, 
защото проблема е сериозен, тези козметични замазвания отвънка няма да решат 
проблема в никакъв случай, бъдете сигурни. Въпрос на време е да се разпаднат тези 
контейнери вътре, това е активно вещество и действа, това е концентрат, това не е 
разтвор, който е ползван примерно в разредено състояние и да са събрани, това е 
концентрат, затова става въпрос. Така, че благодаря все пак за реакцията от Ваша 
страна и да се надявам, че наистина ще намерим някакво решение дори и скъпо да 
струва, но в крайна сметка нека да не стигне до там, че да стане белята и тогава да 
търсим вини и отговорни. 
 Инж. Иван Жабов: Търсим варианти, както г-н Петков ви каза, ще ви 
предоставим на вашето внимание когато пристигне офертата да я коментираме 
заедно. Мисля, че работим в една посока в момента. 
 Иван Кичев: Приветствам го това решение, съгласен съм. 
 Динко Цъцаров:  Колеги, преди да ви давам думата за нови въпроси, имаше още 
едно писмено питане входирано от г-н Вълчев – общински съветник, относно липса 
на отговори на някои поставени въпроси в точка питания от предходни заседания 
както и хода на самите заседания. Г-н Вълчев също получи отговор, който е и пред 
мен, няма да го чета, изпратил съм го на всички…. 
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                                                                                                              Секретар: 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

 Динко Цъцаров:  Имате думата. 
 Георги Вълчев: Колеги, за първи път присъствам на такава приятна сесия. Желание 
от всички страни за някакво общо разбиране, което естествено е хубаво. В тази връзка 
искам да кажа и няколко добри неща, които никога не сте чували, например това което 
говорихме миналия път за ул. „Хаджи Димитър“. Отидох, видях, наистина е направена 
тази дупка, добре е направено всичко, няма опасност там вече, така че благодаря. 
 Инж. Иван Жабов: Извинявам се, да допълня, че това е само временно. 
 Георги Вълчев: Но, е добре, погледнах го, бърза реакция на администрацията, за 
което ви благодаря. Друго, което ми направи впечатление, искам да го споделя с вас това 
е че в последните 15-20 дена забелязвам желание на „ОБЧ“ да чисти доста добре 
контейнери, казани, а относно това което спомена и г-н Петков, действително в повечето 
време ние сме си виновни за това, че не осъществяваме достатъчно добър контрол, а и 
знаем кой извършв основните тези хвърляния на боклуци навсякъде. Исках да споделя 
също за това, че от два-три дена в района на блоковете където живея, околовръстното 
има тримери, режат тревата, което е някакъв изключителен плюс, радвам се, такива неща 
не трябва да се отбягват, трябва да се споделят. Същевременно забелязах, че няма 
никакво движение по един мой друг въпрос, който споделих тука, това е за пътя към 
Росеново. Отидох там, направих си труда да погледна, опасността продължава да 
съществува и моето предписание като пример, ако  няма друг вариант или изчаквате тъй 
като ще бъде по-сериозна инвестицията, ако изчаквате дотогава да се вземат някакви 
мерки и аз ви давам едно предложение. Десетина – двадесет колчета за домати вземете 
ги, ако не можете да ги вземете от общинската фирма убеден съм, че г-н Янков от 
държавната фирма ще ви направи.  Говоря съвсем сериозно и ще ви дам един прост 
пример. Забиват се от краищата, лепва се по една боя там, защото, ако направи беля 
докато се осъществи тази мантинела всички ще страдаме и ще носят отговорност някои  
които не са взели мерки, това имах предвид. Сега, относно въпросът за който стана дума, 
значи с две думи ще кажа не съм доволен, защото въпреки желанието, отговаря ни се по 
един и същи начин. В отговора се казва, че на един от моите стари въпроси свързан с 
повишаването на данъците и такса битови отпадъци ще ви го цитирам направо, тази 
година ми е отговорено с писмо 13-00-17, в ръцете си държа този отговор с този номер и 
в него няма нито дума относно данъците и таксите. Също така вчерашния отговор няма 
нито дума за поименното щатно разписание. Що се отнася до въпросът ми свързан с 
разходването на средства от дарителската кампания, отговора е че на този въпрос е 
даден отговор на заседание през м.април под №7. Въпреки, че от дебата, ако си спомняте 
тука претендирахме за непълнота, разговаряхме, тогава включително г-жа Колеолова 
каза, че ще даде по пълна информация, по неизвестни причини след това вече не се 
отговори. Колеги, няма смисъл да продължавам да изреждам тези непълноти, надявам се 
че ще се вземат мерки, документите, които имам пред мен ще ги предоставя на кмета да 
вземе мерки, защото има само два варианта да мисля, че така се отговаря. Мога да ви го 
прочета директно. Или кмета не може да  накара подчинените да работят и те го 
подвеждат, или разпорежданията идват от самия него, надявам се че не  е нито едно от 
двете. И моля действително, г-н кмете ще ви дам документите да обърнете внимание да 
се отговори, ако все пак въпреки всичко има някаква неяснота, заповядайте, ако въпреки 
всичко има някаква неяснота, знаете ми телефона, дали от администрацията, обадете ми 
се ще ви кажа точно какво искам. Благодаря ви. 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

 Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте за нови въпроси, ако имате към 
администрацията. Г-н Янков. 
 Димитър Янков: Понеже приключваме шестте месеца, така или иначе месец юни 
минава, ще имам една молба, преди следващата сесия да се подготви една информация 
визираща две неща. Първо, разходването на субсидиите по бюджета за тази година как 
се движат по различните.. по спортни клубове, заведенията по здравеопазване и пр. 
Също така ще имам молба да се подготви една справка как се движи изпълнението на 
приходите от собственост и то конкретно и продажбите към настоящия момент спрямо 
бюджета за настоящата година,  имам предвид приключване на първото полугодие, така 
че през м. юли ще имате тази яснота за сесията, преди сесията. И последно нещо, понеже 
беше по мое предложение на предходното заседание на Общинския съвет през м. май, 
осмото, дадох едно предложение във връзка с изготвяне на програма, сега не мога да се 
сетя точно тогава как го оформихме, програма свързана с оздравителни мерки в този 
период на криза в която се намира общината и страната, строго погледнато, вероятно 
кмета е запознат. 
 Инж. Иван Жабов: Аз ще ви отговоря. Само ще искаме  за следващата сесия да ви 
подготвим отговора тъй като самата информация е доста обемна и искаме мерките, 
които ще ги вземем и ще ви предоставим на вас да бъдат и съгласувани от ваша страна 
тъй като в момента  се очаква удължаване на срока на пандемията и не се знае дали няма 
да има втора вълна, така че да сме подготвени предварително. Затова извинявам се за 
тази сесия, но за другата ще ги имате нещата. 
 Димитър Янков: *** Благодаря. 
 Динко Цъцаров:  Други въпроси колеги. 
 Иван Кичев: Аз имам питане към г-н кмета. Какъв беше мотива г-н кмете за 
съкращаване на работния ден на администрацията. Има ли някакво спуснато указание от 
Финансово министерство, от Министерски съвет във връзка с пандемията да бъдат 
намаляни работните дни и съответно и работните заплатите на хората. Изчислено ли е 
във връзка с това какви суми ще бъдат спестени, къде ще бъдат разходвани тези 
средства, ще има ли актуализация на бюджета в тази връзка. 
 Инж. Иван Жабов: Вече станаха повече въпросите, предлагам за следващия път 
ще имате отговори, особено за цифри, защото искате цифри… 
 Иван Кичев: Добре, аз държа на първия да ми отговорите, кой беше мотива да се 
намалят работните часове на администрацията и заплатите съответно. 
 Инж. Иван Жабов: Във връзка с пандемията закона разрешава до три месеца, така 
че това е временна мярка за три месеца само, фактически тя изтича в края на юли месец. 
 Иван Кичев: Аз доколкото знам заплатите са делегирани, нали така. 
 Инж. Иван Жабов: Кои заплати са делегирани, на училищата… 
 Иван Кичев: На администрацията, на щата, на административния щат не са ли 
делегирани заплатите. 
 Инж. Иван Жабов: На щата, да,  делегирани са на  кои, на държавните служители 
– да. Само че след като има заповед във връзка с пандемията, разрешава ни се в рамките 
на три месеца да правим вътрешни реформи, така че да можем… 
 Иван Кичев: Ама разрешаване е едно, да, закона го позволява. Въпросът е каква 
беше необходимостта, какъв е мотива точно при нас, кое наложи това нещо да го 
направим. Тези средства къде отиват тогава и какво правим с тях. 



39. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

 Инж. Иван Жабов: Да, тогава ще ви кажа цифрите. 
 Иван Кичев: Тогава ще ни кажете следващия път, затрудняващ въпрос. 
 Янко Германов: Не бе, става въпрос че ще излезе един излишък от работна 
заплата, тя ще се пренасочи ли някъде, ще се даде ли пак на хората, какво ще стане.  
Тъй като това нещо е заложено в бюджета, ние сме ги гласували тези заплати като 
разход и ще се яви една разлика все пак.  
 Инж. Иван Жабов: Е да, ще има разлика. 
 Янко Германов: Какво ще я правим тази разлика, *** ме учудват. 
 Инж. Иван Жабов: Да, разбрах. 
 Янко Германов: Защото пък точно в пандемията, когато на хората им трябват 
пари, а пък ние ги ограничаваме. 
 Йона Чобанова: Увеличихме данъците, намалихме заплатите. 
 Янко Германов: Не бе може да има основателна причина, ние просто питаме. 
 Иван Кичев: Питаме какъв е мотива, кое го наложи. 
          Динко Цъцаров:  Други питания. 
 Иван Кичев: Не сме го измислили още. Питам за прословутите павета аз. Така 
се разбрахме, че няма да поставяме нови питания, ами ще си ровим старите на които 
не сме получили отговори задоволителни. Около двеста кубика павета не се знае къде 
са, по 55лв., не знам кой е бил оценителя, е давал оценка, че по 55лв. струват, значи 
около двеста кубика ги няма приблизително около 11х.лв. ги няма. Питам къде са 
паветата от рехабилитираните улици, част от тях се върнаха при някои улици, около 
двеста кубика се изпариха. 
 Инж. Иван Жабов: Двеста кубика как ги изчислихте, във въздуха ли… 
 Иван Кичев: Така както сте ги изчислили вие с дадените отговори, това което 
ми е дадено като отговор с приемо-предавателните протоколи така ги изчислих. 
Триста шестдесет и пет минус сто шестдесет и шест които са върнати в изброени 
улици, като се чукне калкулаторчето показва около двеста кубика, по 55лв. са 11х.лв. 
Нямате идея къде отидоха. 
 Инж. Иван Жабов: Нямам идея и не знам дали това като информация дали е 
вярно. 
 Иван Кичев: Ами да ви предоставя протоколите, ако имате съмнение в това 
което аз казвам. 
 Инж. Иван Жабов: Не,  записах си цифрата, ще проверя, няма смисъл да ми се 
предоставя. 
 Иван Кичев: Сто шестдесет и шест кубика са вложени павета в улиците обратно 
от рехабилитираните, а в другия протокол количествата на гранитните павета десет 
по десет придобити от рехабилитацията на уличната мрежа в града са триста 
шестдесет и пет кубика, една част са върнати в улиците, а останалите са складирани 
на три места Гранична полиция – няма едно паве, в „Н.Й.Вапцаров“ гимназията също 
там са от много старо време, не са от сегашните и в ОБЧ има не повече от 40-50 
кубика, имаше комисия съставена в тази връзка. Ако приемем че са петдесет значи 
остават сто и петдесет с неизвестна съдба. Подарени ли са на някого, продадени ли 
са, какво става с тези павета. 



40. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                              Секретар: 

Инж. Иван Жабов: Няма продадени павета, всичките са на място. Заедно с 
пръста са извадени от улиците… 
 Иван Кичев: Аз помня тези павета в гимназията откога са там, много отдавна, 
ние говорим за последните рехабилитации миналата година.  
 Инж. Иван Жабов: Ние навсякъде сме разтоварвали павета г-н Кичев, не само 
това, допълвахме и т.н. 
 Иван Кичев: Продавани ли са павета питам. 
 Инж. Иван Жабов: Няма продавани. 
 Иван Кичев: Няма продавани, няма фактури на никой пуснати в тази връзка. 
 Инж. Иван Жабов: Не знам, трябва да проверим, те ще кажат. 

Иван Кичев: Нямате представа, ами хайде проверете, че вече трета сесия го 
поставям този въпрос. Трета сесия поставяме въпроса с тези прословути павета, 
който някой си реши, че може да си прави каквото иска с тях. Защото аз имам 
отговора за себе си и го знам, но искам да го чуя от вас. 

Янко Германов:  Кажете подарихме ги и да спрем да питаме. 
Инж. Иван Жабов: На кой да ги подарим бе Германов. 
Янко Германов: Ами откъде да знам, едно време ги подаряваха, ама то голямата 

работа.  
Инж. Иван Жабов: На кой е този дето ги подаряват. Какво значи голямата 

работа. 
         Янко Германов: Питаме за едни павета, питаме защото хората говорят в 
Грудово, тоз купил, онзи продал, тоз спечелил, ние питаме, защото и те питат. 
 Инж. Иван Жабов: Добре, като има…, ако има казвам ***. 
 Янко Германов: Ами кажете, едно време ги подаряваха и ние ги подарихме и 
край, спираме да питаме, какво толкова. 
 Инж. Иван Жабов: Как да ги подарим, какво значи ги подарихме. 
 Янко Германов: Ето списък, Иван Стоянов си ги вземал, този вземал, онзи 
вземал и край, ние се занимаваме тука с глупости. 
 Инж. Иван Жабов: Всичкото е глупости. 
                                                                                                                                                       

Други питания не постъпиха. 
 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 
закри Деветото заседание на Общински съвет на община Средец. 
 

26.06.2020г.         
 гр. Средец 
 

Изготвил протокола:                      
/Даниела Петрова/ 
 

                                                              Председател: 
                                                                                   /Динко Цъцаров/ 
 
                                                                    Секретар: 
                           /Яна Биюкова/ 




