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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. № 96-00-08 
 05 август 2020 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 10 

На 29 юли 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 Десетото заседание на Общински 
съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: 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
15. Тодор Стаматов Стаматов
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16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми колеги, дами и господа от общинската 
администрация, в залата присъстват всичките седемнадесет общински съветници.  
Откривам Десетото редовно заседание на Общински съвет – Средец. Предстои да 
изберем секретар на сесията. Предложението ми е г-жа Биюкова да стане секретар на 
днешното заседание. Има ли други предложения колеги. …Ако нямате, който е 
съгласен  с направеното предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали 
се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Яна Биюкова зае своето място. 

Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, проекта за дневен ред е пред вас. Както 
говорихме и по време на комисиите, жалбата, която постъпи от граждани живеещи  в 
гр.Средец на ул.„Странджа“, ул. „Цвятко Радойнов“ и ул. „Димитър Благоев“ 
предлагам да влезе в дневния ред като първа точка за разглеждане. Имате ли други 
предложения за изменения или допълнения на дневен ред. Г-н Янков заповядайте. 

Димитър Янков: Г-н председател, във връзка с това, което казахте за тази жалба 
с имена да е първа точка от дневния ред аз съм съгласен, но не виждам тука кой ще 
ни разясни ситуацията. Коментирахме да е представител, за предпочитане да е шефа 
на ВиК, но ако има ***, дали от Вас са оповестени и гражданите да има и техен 
представител. 

Динко Цъцаров: С шефа на ВиК аз разговарях, той отказа да присъства на 
сесията и ще ви информирам за това което ми е казал. От страна на общинската 
администрация тука са хората, които ще отговарят. …Всъщност Яна Кирязова не я 
виждам…къде е, ще дойде ли. Докато дойде ще ви запозная със становището на шефа 
на ВиК. 

Димитър Янков: По същество като минем на точката, а жалбоподателите  
оповестени ли са.  

Динко Цъцаров: Жалбоподателите не са оповестени от мен лично. 
Димитър Янков: Нали говорихме да има техен представител евентуално, 

защото имахме въпроси към тях, иначе ще разгледаме формално една точка в дневния 
ред. 

Динко Цъцаров: Аз разбрах, че вие имате уговорка с тях, така беше разговора, с 
такова впечатление останах. Така както и да поканите представителя на СДС-то. 

Димитър Янков: Нямам никаква уговорка. Сега да уточним за представителя на 
СДС, говорим за съвсем друга точка от дневния ред и в предвид други обстоятелства 
аз се отказах и им казах да не идват. Но за сигнала на гражданите аз нямам никакво 
отношение, просто предложих, че те трябва да присъстват, не съм поел ангажименти 
аз, първото което е ***, няма никаква връзка. Вторият ми въпрос, не виждам, в 
комисиите коментирахме една точка, която трябва да влезе в дневния ред, беше 
казано че всичко е окей, в смисъл, че е подготвена въпросната програма с 
оздравителни мерки съгласно т.13 от Решение №126/28.05.2020г., не го виждам тука в 
дневния ред. 
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Динко Цъцаров: Няма нищо входирано в Общинския съвет. 
Димитър Янков: Беше казано мисля от г-н Станилов, че всичко е готово и 

всичко ще бъде предоставено. 
Иван Кичев: Виждаме, че няма входирано и затова питаме. Взето е решение на 

ОбС за изслушване, аз го цитирах оня ден на комисиите, ако искате да ви го цитирам 
пак. 

Димитър Янков: Къде е г-н кмета, ще присъства ли. 
Динко Цъцаров: Г-н кмета ме информира, че отива на обект долу към 

автогарата и ще дойде по време на сесията, това е разговора ми с него. Има ли г-жо 
Дамбулова  готовност за изчитане на програмата за оздравяване за която говорим в 
момента. 

Николина Дамбулова: Подготвена е програмата, имаме готовност. 
Динко Цъцаров: Връщаме се към гласуване на дневния ред …, правите ли 

предложение за промяна на дневния ред. …Няма, който е съгласен с така 
предложения проект за дневен ред да стане дневен ред на днешната сесия, моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Десетото 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: Жалба – сигнал от граждани живеещи в гр. Средец на
ул.„Странджа“, ул. „Цвятко Радойнов“ и ул. „Димитър Благоев“;

2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 136, прието от
Общински съвет – Средец на заседание, проведено на 24.06.2020г. по
Протокол №9;

3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и
неговите комисии за периода м. ноември 2019г. – м. юни 2020 година;

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Предоставяне на Национален археологически резерват “Античен и
средновековен град Деултум–Дебелт” изключителна държавна
собственост, за управление на Община Средец за период от 10 години;

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

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Предложение за утвърждаване на средищни и защитени детски градини и
училища на територията на община Средец за учебната 2020/2021г.;

7. Докладна записка от групата общински съветници на ПП – Съюз на
демократичните сили;
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8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за 
периода м. януари – м. юни 2020 година; 

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

10.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №10  на 
Общински съвет – Средец./ 

 
 
Динко Цъцаров: Преди да започнем с точка първа от дневния ред, г-жо 

Дамбулова, искахте да запознаете съветниците с това, което е подготвено като 
програма, така говорихме и с г-н кмета. 

Димитър Янков: Кое да се чете преди сесията. 
Динко Цъцаров: Точката, за която говорим в Решение №126, т.13. 
Димитър Янков: Чакайте, тука хептен значи бъркаме процедурата г-н 

председател, извинявам се ама ще я четеме, тя трябва да влезе в дневния ред като 
отделна точка, приема или не приема и какво значи ще четем при положение, че 
общинския съвет не е запознат. Това трябваше да се изпрати на всеки общински 
съветник и ние да се запознаем с тях, това го говорим от понеделник на комисиите, 
имаше един цял ден да се свърши тази работа. 

Динко Цъцаров:  Не е изпратено, защото няма какво да ви изпратя, казах ви 
вече, че нищо не е входирано в ОбС. Явно желанието е да се изчете сега…, ако не 
искате да бъдем запознати сега, аз нямам нищо против, но нека все пак да попитаме 
и колегите. 

Димитър Янков: Значи по този начин не считам, нека да се изчете, но въпросът 
е, че това нещо трябва да е в отделна докладна, която тази програма да се приеме 
или отхвърли като удачна или неудачна, ние трябва да я гледаме, да я прочетем, да 
се запознаем с нея, да я гласуваме или да кажем дайте ни нещо по-реално и 
изпълнимо, това беше идеята на тази оздравителна програма. До последната 
секунда, извън дневния ред ще я четем тази програма, без никой от нас преди това 
да се е запознал с нея, какво правим. Това е все едно абсурдно *** изпълнение на 
нещо, има ли я програмата. Ами размножете я, тогава дайте я на всеки тука на 
бюрото, да я сложим, ще направим една процедурна почивка да се запознаем, по 
някое време като изчерпим дневния ред ще седнем и ще разсъждаваме по тази 
програма като отделна точка. 

Динко Цъцаров: Ние току що приехме дневния ред. 
Димитър Янков: Ами приехме го, аз не случайно питах, има ли я или я няма, 

като я няма какво да я слагаме… 
Динко Цъцаров: Как да сложа нещо в дневния ред, след като  го няма постъпило 

в деловодството… 
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Димитър Янков: Когато го има, защо ще го поставяме на въпрос, какво ще се 
чете, като го няма, го няма. 

Динко Цъцаров: Към останалите колеги, държите ли да се прочете в момента 
тази програма… 

Даниел Чолаков: Аз подкрепям г-н Янков, това е нещо с което не сме запознати, 
какво ще гласуваме за него, сега на момента да решаваме, какво решение ще вземем. 

Йона Чобанова: И други предложения можеше да бъдат залегнати. Сега какво 
ще приемаме. 

Тодор Стаматов: Тъй като са се подготвили колегите от администрацията нека 
поне да я прочетат, да се запознаем с нея. 

Иван Кичев: Нека да я чуем. 
Динко Цъцаров: Т.13 гласи: На следващото заседание (сега вече е 

последващото), да бъде запознат общинския съвет с програма за оздравителни 
мерки на финансовото състояние на общината, нали така беше г-н Янков.  

Димитър Янков: Да, да се представи. 
Динко Цъцаров: Да представи, казвам не е представено писмено, съответно не 

сте запознати, както и аз. Разбрах, че има готовност да бъде прочетена на сесията. 
Заповядайте г-жо Дамбулова. 

Николина Дамбулова:  Уважаеми общински съветници, до сега чувах, че се 
говори за програма, но в крайна сметка това което ще изчета сега не е програма, 
защото финансовото състояние на община Средец към края на 2019 г. е в 
съответствие с разпоредбите на глава 8а от Закона за публичните финанси и не 
отговаря на критериите по чл. 130а от същия закон, поради това не  попада в 
категорията на общини с финансови затруднения. Предвид това Общината не следва 
да влезе в процедура за финансово оздравяване по чл. 130б, ал. 1 „с цел постигане на 
финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси“. В момента ще ви 
предложа въведените здравни мерки с обявяването на  извънредно положение с 
решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., наложиха изготвянето от общинска 
администрация на мерки с цел непланираните в бюджет 2020г. разходи за 
ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 на територията на 
общината, да не доведат до негативни финансови последствия. 

На заседание на Общинския съвет на община Средец, проведено на 28 май 2020 
година, Решение № 126, точка 13, общинските съветници решиха,  кмета на общината 
и общинска администрация да представят програма за оздравителни мерки на 
финансовото състояние на общината към настоящия момент. 

В изпълнение решението на Общинския съвет, предлагаме на Вашето внимание 
изготвените мерки: 

1. Приоритизиране на разходи
В частта за местните дейности по бюджета на Община Средец за 2020 г.  се спазва 
приоритетност при разходване на средствата както следва: дължимите суми за лихви 
и погашения по главниците по общинския дълг, разплащането на просрочените 
задължения, заплати и осигурителни плащания, издръжка на Детски ясли, 
Целодневни детски градини и разходи за ел. енергия, вода и телефонни разговори. 
Това са разходите, които са с приоритет. И сега ще ви изчета 
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2. Мерки за оптимизация на разходите
 Преразгледаха се гражданските договори с наети физически лица, като същите

се съкратиха до  минимум;
 Изплащането на средства за извънреден труд, се сведе до абсолютен минимум;
 Платените отпуски на служителите да се използват до края на календарната

година, за която се полагат, с цел недопускате на разходи за изплащането им
при евентуално прекратяване на правоотношението;

 До края на 2020 г. да бъдат освободени служителите придобили право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст;

 При овакантена длъжност да не се назначават други лица, ако има възможност
да бъдат съвместявани /изключение правят длъжностите, които са
задължителни за администрацията по Класификатора на длъжностите в
администрацията;

 Да се въведе непълно работно време за срок от три месеца за периода м.май,
м.юни, м.юли на работещите по трудово правоотношение в общинска
администрация и общинските предприятия;

 Ограничаване на разходите за закупуване на канцеларски материали;
 Ограничаване на разходите за участие в семинари и обучения на служителите, с

изключение на тези, които са включени в годишния план за обучения на
служителите към Института по публична администрация или обучения
разходите, за които се поемат от организаторите;

 Намаляване на енергийните разходи на всички общински обекти;
 Да се прецизират разходите за ремонт и резервни части на служебните

транспортни средства;
 Ограничаване на разходите за телефонни разговори от стационарни и мобилни

апарати и други външни услуги, в т.ч. куриерски и пощенски услуги;
 Да не се поемат нови ангажименти за разходи, както и сключване на нови

договори за дейности, които не са приоритетни и могат да бъдат отложени във
времето, освен тези с неотложен и непредвидим характер;

 Недопускане на непредвидени разходи по отношение на СМР, във връзка с
изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове. На етап
разработване на инвестиционен/идеен/работен проект да се прави
детайлизирана преценка на съществуващата възможност от възникване на
непредвидени разходи;

 Ограничаване разходите за консултантски услуги, в случай, че са недопустим
разход по даден проект. При необходимост от услуги, разходите за които не са
обект на верификация, дейностите да бъдат осъществявани от компетентни
служители на Общинска администрация Средец;

 Активно използване на мерките по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” за насърчаване на заетостта чрез Дирекция „Бюро по
труда” с цел икономисване на бюджетни средства;

 При възникване на необходимост от извършване на извънредни разходи,
същите да се заявяват след изричното им прецизиране;
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 Да не се възлагат и извършват разходи преди валидирането на „Заявката за
поемане на задължение”, като всяка Заявка да бъде придружена с мотивирано
обяснение за извънредният разход;

 Да не се заявяват и отпускат средства преди валидирането на „Искането за
извършване на разход”;

 До края на 2020г. да не се поема допълнително финансиране на второстепенни
разпоредители с бюджет извън утвърдения бюджет;

 Стриктна финансова дисциплина при изпълнение на годишната програма за
капиталови разходи, като не се допуска поемане на задължения, извън
планираните;

 Провеждането на мероприятия, включени в културния календар на общината за
2020 г. във времето на обявеното извънредно положение е забранено.
Провеждането  на местни мероприятия може да се осъществява съобразно
заповедите на Министъра на здравеопазването при търсене на външни
източници чрез сътрудничество с бизнеса, под формата на спонсорство,
дарение или рекламиране по време на събитието;

 Оперативно наблюдение на плащанията от клиенти по договори за наем или
услуги, с цел своевременно събиране на вземанията;

 Ревизиране на договорите под наем с цел оптимизиране на приходите и
разходите и актуализиране на неизгодни такива;

 Подобряване процеса по събиране на просрочените вземания от наеми на
общински имоти, включително прилагане на общ исков ред, сключване на
споразумения за разсрочено плащане, прекратяване на договорни отношения,
предаване на съдебен изпълнител на неплатилите в срок наематели на
общински имоти;

 Подобряване действията, свързани с доброволното и принудително събиране на
данъчни задължения. Ежемесечно изготвяне  на актове за установено
задължение, които се изпращат до данъчно задължените лица със срок на
плащане до 14 дни от получаването им. При неплащане на задължението в срок
се изготвят преписки, които се предават на съдебен изпълнител;

 Сключване на споразумения за разсрочено плащане с данъкоплатците и
тяхното контролиране ежемесечно;

 Предприемане на действия за увеличаване размера на някой такси, както и
въвеждането на нови общински такси за предоставени нови услуги;

 Засилен контрол за спазване на договорните условия за наемателите на
общински мери и пасища – неустойки, срокове, ангажименти;

 Прилагане на ефективни мерки за събиране на дължимите суми от наемателите
и концесионерите. При констатирано неплащане на наемната цена или
концесионно плащане за срок по - дълъг от договорения, да се предприемат
мерки за прекратяване на наемните правоотношения. При необходимост да се
завеждат съдебни дела за събиране на дължимите суми.

Благодаря Ви. 
Динко Цъцаров: Г-н Германов заповядайте. 
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Янко Германов: Значи аз тука чух 99% от вашата длъжностна характеристика. 
Това са задълженията на всеки един от общината да го прави ежечасно и 
ежеминутно. Аз не видях нищо ново, което трябва да се направи тази община да 
тръгне да работи. Най-малкото нещо ефективно, да направим туй, да направим 
онова, да поканим инвеститори, нещо.. поне излъжете ни, че няма да го направите, 
ние го знаем. Това си е… точно си прочетохте длъжностната характеристика 99%. 

Динко Цъцаров: Г-н Янков искаше думата. 
Димитър Янков: Г-н председател, дали искаме или не, дали в дневния ред или 

не, но така или иначе се премина към обсъждане на тази програма. Програма, която 
не е изпълнена. Г-жа Дамбулова изчете така стриктно, те са доста мерки, които беше 
хубаво да стоят пред всеки един от нас поне в последната секунда сложени, преди 
началото на сесията, за да можем да проследяваме и да дебатираме. Сега дебатираме 
това което ни е останало така в главите по отношение на казаното от г-жа 
Дамбулова. И не считам, че това е сериозен подход и отношение първо към 
общинските съветници, не ви упреквам г-жо Дамбулова, не е към Вас, може да 
седнете, какво да ги коментираме тези въпроси без присъствието на кмета. 
Например какво значи съкращаване на плащането на извънреден труд, значи ако е 
дължимо по кодекса да се плати, той трябва да се плати, ако примерно давам това. 
Друг е въпроса да не се допуска извънреден труд или да се минимизира допущането 
на извънреден труд, но ние не можем да лишаваме този или оня гражданин, 
служител или работник от това, че той е извършил извънреден труд пък да не му се 
плати като действително му се полагат по кодекс, посочвам като един елементарен 
пример. По отношение на мерките, казвам всичко е по памет, аз ще ви помоля, 
защото явно в тази сесия не можем да вземем адекватно мнение по тези мерки. Ще 
ви помоля да се разпратят до всички общински съветници и това да се включи като 
разглеждане, като отделна докладна на следващата сесия, защото сега да ги 
коментираме нещата по памет и … Идеята за тази програма беше съвсем друга, аз 
тогава казах, когато предложих това решение по т.13 – общината е на ръба да влезе, 
да попадне в сферата на това да бъдат наложени оздравителни мерки. Г-жа 
Дамбулова казва, че не била влязла, ние го знаем това всички, не е влязла, но то е на 
ръба да влезе и за това трябва конкретика от мерки. Да, със свиването на разходите 
добре, горе-долу по отношение на приходите обаче не чух нищо, нещо съществено 
както каза и г-н Германов. Приходите какво е да вдигнем пак данъците, не няма да 
вдигаме данъците, предупреждавам ви, че аз запознат съм…, ще вкараме докладна 
за връщане на данъците на старите нива **** администрацията постоянно да 
запълва дупки чрез продажби и вдигане на данъците няма да стане. Това не е 
оздравителна програма погледната по същество, но държа поне да се разпрати на 
съветниците да се запознаем. 

Георги Вълчев: Само да допълня колегите, от това което и аз чух, една от 
оздравителните мерки е повишаване както казаха на такси, нови такси, които се 
измислят в момента, това беше написано. Нови такси.. не знам как се измислят тези 
нови такси без да е минало през общинския съвет, нещо от само себе си така, 
допълнително ли се прави, какво се прави, не мога да разбера. Като кажете, че 
абсолютно всеки един лев, който трябва да попадне в общината трябва да мине през 
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общинския съвет, как става това някаква нова такса ли какво, два пъти правим 
снимка на сграда нещо, плаща два пъти гражданина, това не мога да го разбера. Не 
знам общината на къде е тръгнала и ако вие не знаете колеги къде сте тръгнали, от 
администрацията, то може да стигнете навсякъде. 

Димитър Янков: Нещо друго, обърка се прекалено много това което ние 
искахме с въпросната пандемия COVID-19, да, тя има утежняващо отношение тази 
пандемия, но същината на предложението и коментари на целия дебат по анализа на 
касовия отчет за бюджет 2019г. беше в абсолютно друго направление. Благодаря, 
нямам друго. 

Динко Цъцаров: Има ли други изказвания колеги. Г-н Кичев. 
Иван Кичев: Аз няма да повтарям колегите, подкрепям изцяло тяхното мнение. 

Имам само едно питане, предвижда ли се някаква периодична отчетност в крайна 
сметка на базата на всички тези мерки, които се предвиждат, да видим какъв е 
ефекта от тях, предвижда ли се или просто само ги изчитаме хей така, за да отчетем 
някаква дейност и в крайна сметка никой няма да знае ефекта от всичко това което 
сме предприели. Мисля, че би следвало да сте предвиди някаква периодична 
отчетност във връзка с така посочените мерки, да не говоря, че допълнително ще ги 
обсъждаме и ще си изказваме мнение. В момента така всички сме неподготвени в 
тази връзка, обсъждан ли е такъв вариант за отчитане…. Не е обсъждано. 

Динко Цъцаров: Имате ли други изказвания колеги. …Започваме работа с 
ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка от Динко Цъцаров – 
Председател на Общински съвет – Средец, относно: Жалба – сигнал от 
граждани живеещи в гр. Средец на ул.„Странджа“,  ул. „Цвятко Радойнов“ и 
ул. „Димитър Благоев“. Ще ви изчета жалбата. 
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 Динко Цъцаров: Прилагат се подписи както и снимков материал, с който бяхте 
запознати по време на комисиите. Сега за това, което разговарях с шефа на ВиК, 
неговото становище е, че проблема идва от това, че по ул. „Странджа“ хората които 
живеят там продължават да са включени към старата канализация. Имат отклонения  
направени за включване към новата канализация, но те не са се включили, включени 
са в старата канализация, която някъде надолу е компрометирана, скъсана и от там 
идва този проблем. Това е коментара на Иван Георгиев от ВиК, отказа да дойде тук, 
каза че им е забранено да дават изявления, имат си PR в Бургас. А от страна на 
администрацията беше разпределена жалбата към…, кой ще отговори. 
 Николина Дамбулова: Яна Кирязова има готовност да отговори, просто не знам 
каква е причината да се забави, за да дойде. 
 Димитър Янков: Да направим процедурна почивка, за да я изчакаме. 

Динко Цъцаров: Заповядайте колеги към някакъв коментар докато дойде 
въпросната специалистка. 

Димитър Янков: Как да направим коментар като не знаем реалната ситуация.  
Динко Цъцаров: Сутринта говорих с кмета, че тази служителка ще присъства 

тук, тя е запозната с проблема, правили са комисия, затова съм учуден, както видяхте 
и преди началото запитах къде е. Обявявам десет минути почивка. 

След изтичане на времето за почивка заседанието продължи с пълен кворум.  
Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме с обсъждането на първа точка. Г-жа 

Кирязова е тук, представител на администрацията. Заповядайте да обясните на 
съветниците каква е гледната точка на администрацията.  

Яна Кирязова: Уважаеми дами и господа общински съветници, по ул. 
„Странджа“ има изградена нова канализация и съществуваща стара канализация. При 
изграждане на новата канализация част от гражданите не са се включили в нея 
именно затова се получава този проблем с шахтите на ъгъла на ул. „Странджа“ и 
ул.“Цв. Радойнов“. Решението не проблема е абсолютно всички граждани по 
ул.„Странджа“ да се включат в новата изградена канализация. 

Даниел Чолаков: Каква е причината да не се включат когато се е изграждала 
новата.  

Яна Кирязова: Значи когато се е изграждала новата канализация по проект до 
всеки имот се е пускало канализационно отклонение. И ангажимент на гражданите 
тогава е било включването в новата канализация. 

Димитър Янков: Добре г-жо Кирязова, задавам ви един въпрос – колко са тези 
граждани, кои не са се включили, кой може да каже. 

Яна Кирязова: Аз не мога да кажа колко са гражданите, които не са се 
включили. 

Димитър Янков: Значи не ги знаем колко са и нито знаем кои са. И даже не 
можем да се обърнем към тези граждани и да ги поканим да направят въпросното 
включване понеже не знаем кои са. 

Динко Цъцаров: А да се състави комисия, която да ги обходи тези къщи, нещо 
такова правено ли е. 

Димитър Янков: Добре, втори въпрос. Защо старата канализация, тя вероятно 
върви след като върви по една и съща улица въпросната „Странджа“ и новата и 
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старата, защо не е включена при изготвянето, защо старата канализация все пак не е 
даден вход от старата към новата канализация, защото това частично щеше да реши 
въпроса, докато се включат останалите хора, ако някога се включат от старата в 
новата канализация. 

Яна Кирязова: Не мога да кажа, това е проектно решение. 
Димитър Янков: Ами кой може да каже г-жо Кирязова. 
Иван Кичев: По проект предвидено ли е. 
Яна Кирязова: Не. 
Димитър Янков: Имаме жалба на граждани, този проблем трябва да го 

решаваме по някакъв начин. Г-н директора, шефа на ВиК отказал да дойде, защото 
трябвало да му разрешат PR и други, както и да е, въпросът ни е чии е ангажимента за 
отстраняване на този проблем. На общината ли е обслужването и поддръжката на 
канализацията, на ВиК-то ли е, докъде стигат правомощията на едните, докъде 
свършват на другите. 

Яна Кирязова: Канализацията е собственост на общината, а поддръжката на 
ВиК. За решаване на проблема, това което можем да направим, трябва комисия да 
мине по всяка една къща и всеки един да каже къде е включен. 

Димитър Янков: Е, това на ВиК не е ли известно. 
Яна Кирязова: Аз съм провеждала разговори с ВиК, не им е известно. 
Димитър Янков: Вижда се къде е проблема, той е някъде на кръстовището и аз 

веднъж се завъртях да го видя и действително смрадта е доста сериозна. Каква е 
възможността да се направи, след като не е направена при строежа на новата 
канализация, да се направи сега връзка между старата канализация и новата 
канализация, което ще реши проблема. И междувременно да се каже на останалите 
хора които са нагоре, които се издирят и примерно не са включени в новата, за да се 
прехвърлят, но тази връзка би могла да се направи. На изпълнителя, ако не му е било 
вменено в задълженията да го изпълни по проект когато се е изграждал през 2013-
2014г. по СМР, ако не му е вменено в задълженията да направи тези неща той не ги е 
направил. ***** Ако е вменено, пък той не ги е направил, това е вече друга тема, не 
съм гледал проекта, не мога да кажа. Но в момента аз не виждам друго решение на  
въпроса, да се осъществи връзка от съществуващата стара към новата, кой трябва да 
го направи. Чий ангажименти са по отношение на финансиране на подобно действие. 

Яна Кирязова: Това може да го направи само ВиК специалист. Канализацията е 
собственост на общината. 

Димитър Янков: На общината е ангажимент като финансиране. Общината 
трябва да осъществява и поддръжката. 

Яна Кирязова: Обслужването и поддръжката е на ВиК… 
Димитър Янков: Но след заплащане от общината, фактически общината ако 

заплати там каквото трябва да се направи… и как го виждате вие като специалист, аз 
говоря като лаик в сферата. 

Яна Кирязова: Аз като специалист го виждам да се направи консултация с ВиК 
специалист, за да се видят възможностите, както вие казвате за включване на стар в 
нов канал, защото имат значение и наклони и прекалено много са нещата, които само 
ВиК специалист може да го каже. Другият вариант е комисия от общината да обходи 
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всяка една къща и да се разбере кой не се е включил, но все пак ние не можем да 
задължим собствениците да се включат. 

Димитър Янков: Това е ясно, но проблема си виси и той е на наш гръб, не са 
виновни гражданите, които са се включили да търпят тази смрад, за това че някои от 
старата канализация не са се включили, значи ние трябва да вземем мерки. Другото, 
може да се проведат срещи, разговори, тези граждани да се подканят да се включат, 
да им се дадат някакви срокове, да се дадат някакви бонуси, ако трябва нещо да им се 
помогне, за да се включат, ако трябва и финансово с работна ръка все пак имаме 
общинско предприятие. Но най-спешното в момента е да се извърши това действие 
старата към нова, каквито и да са наклоните, предполагам, че не е кой знае колко, той 
под напора, как да го кажем, той ще се издигне дори и да има разместване, те ще са 
успоредни няма начин. 

Яна Кирязова: Гравитачна. Не, аз Ви казвам, че си има съображения, по които 
може да каже специалист дали може да се включи старата. 

Димитър Янков: Добре г-жо Кирязова, но доколкото пишат жалбоподателите 
той проблема е от четири месеца, от толкова сте занимавани администрацията с този 
въпрос. И накрая хората са принудени да се обърнат  към общинския съвет понеже 
вие не сте предприели никакви адекватни действия. Защото това е най-близкото до 
ума, то може да има и друго решение, аз не съм специалист пак казвам. Трябва да се 
проведат разговори, трябва да се извикат специалисти, трябва това, трябва онова, но 
четири месеца това не е свършено, колко време ще трябва още да се свърши. 

Иван Кичев: Да пламне епидемията, тогава ще я свършат. 
Димитър Янков: Надолу предния общински съвет се занимаваше с един друг 

проблем при всеки дъжд наводнение, между другото разбрахме, че при дъждове също 
изригват фонтани от въпросното, сега само тече, а като дойде голям дъжд там от тази 
канализация избиват фонтани да не казвам с какво, сещате се. Чисто и просто 
проблемите се отлагат във времето и не се прави минимално необходимите усилия 
нещо поне да се подобри. И аз не знам какво решение, но някакво решение най малко 
трябва да гласуваме,  но и на мен ми е трудно да кажа какво да е решението. Ами 
задължаваме кмета на община Средец в срок примерно до края на м.август, макар че 
тези хора как ще търпят цял месец август тази воня не ми е много известно. Освен 
това да гласуваме да намери начин да се реши въпроса с конкретния проблем, след 
като собствеността е на общината и ангажимента, хайде да не кажа за поддръжката, 
защото ангажимента за поддръжката пак е наша, сега друг е въпроса чрез кой ще го 
извърши и ангажимента за поддръжката е наша. Е, трябва нещо да се направи, да се 
прецени набързо, колко пари ще струва това нещо, пет хиляди ли ще е, макар че не 
вярвам такива суми чак, една връзка на една канализация, да се реши въпроса, ами 
това е  колеги. 

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Искам да допълня, явно че нещата са изтървани. Как 

администрацията не си е задала един елементарен въпрос досега. Ако бяхте казали на 
хората, че тази стара канализация няма вече да работи, мислите ли, че щеше да има 
един който да си остави старата канализация, нали ще му влезе в къщата тази воня. 
Вие просто не сте си свършили работата, хората си мислят, че ще работят 
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едновременно двете тръби, вие обаче не сте се и сетили да прехвърлите от старата в  
новата, дори това елементарно нещо, двете тръби вероятно вървят една до друга, как 
не се е сетил някой да го направи или  ние да го копаем съветниците ли не мога да 
разбера. И чакат хората. За мен е да вземем решение до месец да се свърши работата.  

Динко Цъцаров: Г-жо Кирязова, аз имам един въпрос – какъв е статута на така 
наречената стара канализация, тя съществува ли официално. Добре, а не могат ли да 
бъдат принудително откачени… 

Яна Кирязова: Не, никъде не съществува официално. 
Йона Чобанова: Реално те са откачени, един ден водата ще стигне до къщите 

им на тези които не са включени в новата канализация. То добре, че избива, ако не 
избива досега тръбите щеше да им са пълни и вече щеше да е избило в къщите им, на 
тези които не са включени. Моя въпрос е водата на отпадните води от старата 
канализация минават ли през пречиствателната станция, отива ли тази стара 
канализация до пречиствателната станция. Тя е забравена сега, защото е 
компрометирана, преди това, това са седем-осем години къде е отивала тази вода.  

Яна Кирязова: Не мога да кажа, трябва да проверя. 
Йона Чобанова: Защото тези хора са плащали такса канал, значи те имат такса, 

която плащат на ВиК, носи някаква отговорност за всичко това. Това 7-8 години 
всичко е било на ред, сега явно от компрометирана тръба се получава там това 
запушване и изби водата през шахтата. Къде е отивала водата преди това. 

Яна Кирязова: Трябва да проверя, не мога да кажа това. 
Иван Кичев: Въпросът според мен тука опира до нещо по кардинално и този 

проблем е заложен в зародиш, защото всичко опира до избора на проектанти, до 
избора на консултанти, на инвеститорски контрол, на строителен надзор и затова в 
момента се чудим как да решаваме подобни проблеми. Вие споменахте, че не е 
предвидено свързването, ами кой да го предвиди това. Нали затова трябва да е 
правилен избора на правилния проектант, изпълнител и т.н. в цялата тази поредица, 
защото след малко ще стигнем и до подобни разговори.  

Йона Чобанова: Как е влязла в експлоатация тогава новата канализация като не 
е изпълнено на сто процента. 

Иван Кичев: За туй в момента се чудим как да решаваме проблеми, които са 
заложени в зародиш като проблеми. 

Димитър Янков: Това са бомбички, много е прав г-н Кичев, това са бомбички, 
които гръмват и ще продължат да гръмват. Какво значи не се води на отчет старата 
канализация, води се на отчет до момента до който не се премахне тя се води на 
отчет. С новата канализация е трябвало да се премахне, ако трябва да бъдем по 
същество точни и коректни, да се премахне и всички тези хора да се намери начин да 
се включат или старата да се включва към новата с цел подобни неща най-малко ще 
се елиминират за един дълъг период от време. И сега е момента, който примерно това 
е единственото решение, дали се води или не се води на отчет няма значение какво се 
води и какво не се води. А останалото с хората кой, къде и що е трябва да тръгнете да 
го правите, защото трябва да знае в утрешния ден. 

Иван Кичев: Г-н Цъцаров, на кмета дали не му свърши този ангажимент 
неотложен и спешен вече. Много ми липсва, аз искам някак си към него да ги 
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отправим тези въпроси. Не да се червят колежките му тука, да се чудят какво да ни 
отговорят. 

Тодор Стаматов: От немарливостта на дадени хора играе ролята тука, защото 
в крайна сметка те не са си прокопали десет метра. Аз също съм копал на баба ми 
там, иска се копане. 

Димитър Янков: Колега, съгласен съм *** наивност, но въпроса е ако ти си 
свършил работата и живееш някъде в тоя район ще ти се разкаже играта.  

Тодор Стаматов: Баба ми е точно там, през три къщи отзад. 
Динко Цъцаров: Колеги, предлагам да се обединим върху някакво решение, 

което трябва да вземе общинския съвет. 
Димитър Янков: Нека г-жа Узунова искаше да каже две думи. 
Динко Цъцаров: Г-жо Узунова, в качеството на каква искате думата... 
Димитър Янков: На представител… 
Иван Кичев: На жалбоподавателите. 
Станислава Узунова: Искам само да кажа, всички знаят, че и ние също имаме 

проблеми и имаме все още проблем. Беше ни обяснено и се опитаха да ни уверят, че е 
минавала Мариана Саваклиева, подписвани са протоколи, че всички хора са 
запознати на всяка една улица каква канализация ще бъде изграждана и как трябва да 
бъдат, каква е процедурата за включване в новата. Така и до ден днешен аз не съм 
видяла такива подписани протоколи, просто никой не е уведомявал хората. Ако 
някой беше си направил труда да заснеме съществуващото положение на ситуацията 
*** върху която се проектира новото положение, нямаше да стане това. Ако бяха 
предупредени хората навреме и по процедура с официален документ – протокол, 
подписан, че са уведомени и те, мисля, че това можеше да не се случи. Но отново от 
немарливост стигаме до това. 

Динко Цъцаров: Както каза г-н Вълчев имаме една заложена бомба от преди, 
въпросът е, че в момента ние трябва да вземем решение и да се реши проблема на 
хората. Предлагам ви колеги проект за решение, съответно можете да го допълните –  
Общински съвет – Средец възлага на кмета на общината да предприеме действия за 
отстраняване на проблема и на следващата сесия през м. август да докладва за 
изпълнението им. Това е моята редакция, ако имате нещо допълнително. 

Иван Кичев: Срок за изпълнение, запознаването е ясно, пак ще имаме някакви... 
Димитър Янков: Не да предприеме действия по отстраняването, да отстрани 

проблема, какво значи да предприеме действия, в срок от един месец, точка. 
Динко Цъцаров: Аз ви казвам следващата сесия през август, дори и по-малко от 

месец има. Други предложения колеги.  
Даниел Чолаков: На следващата сесия да докладва за свършения резултат. 
Димитър Янков: Не, за срок от един месец да отстрани проблема. 
Динко Цъцаров: Г-н Чолаков, бихте ли го формулирали още веднъж вие като 

юрист. 
Даниел Чолаков: Както Вие го формулирахте: Общински съвет – Средец 

възлага на кмета на общината да предприеме действия за отстраняване на проблема и 
на следващата сесия да докладва за резултата от предприетите действия. 

Динко Цъцаров: Обединяваме ли се в това решение. 
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Димитър Янков: Да, но да отстрани обаче. 
Даниел Чолаков: С редакцията не да предприеме действията, а да отстрани 

проблема и да докладва за резултата на следващата сесия. 
Динко Цъцаров: Други предложения. …Ако няма гласуваме така направеното 

предложение да залегне като решение в днешната сесия на общинския съвет, 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  № 149 
29 юли 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 общината  да отстрани проблема  по Жалба – сигнал от 
граждани живеещи в гр. Средец на ул.„Странджа“,  ул. „Цвятко Радойнов“ и ул. 
„Димитър Благоев“ и на следващата сесия, но не по-късно от един месец да 
докладва за резултата пред Общинския съвет. 
 

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 
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Динко Цъцаров: Можем да преминем към ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – 
Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, 
относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 136, прието от Общински 
съвет – Средец на заседание, проведено на 24.06.2020г. по Протокол №9. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Направил съм също консултации и с общинска администрация, 

ще помоля Силвия Стоянова да ви запознае с техните виждания. 
Силвия Стоянова: Уважаеми дами и господа общински съветници, тъй като 

стария договор за управление на читалището  от 2010г.  е безсрочен, решихме просто 
да го актуализираме. Но тъй като имота е публична собственост, той трябва да бъде 
даден за управление, но по Закона за общинската собственост не можем да дадем за 
управление на дружества, които не са на бюджетна издръжка, можем да им дадем 
само за ползване. Но за да им дадем за ползване имота трябва да премине в частна 
собственост и затова ако може да решите да дадете отказ, той договора така и така си 
е безсрочен, така да го оставим. 

Динко Цъцаров: Т.е. да се отмени решението. 
Иван Кичев: Първия вариант. 
Димитър Янков: Областният управител казва малко по различно, той казва 

следното, да, правилно го каза госпожата от администрацията. Може да се даде право 
на ползване само на обект частна общинска собственост, в случая става въпрос за 
публична общинска собственост. Ако трябва да ги свършим нещата просто в реда в 
който е ние първо трябва да отменим нашето решение, тук е най-добрия вариант, 
защото не можем да видоизменяме при положение, че пак ще отдаваме за ползване 
примерно нещо, което е публична собственост, след което трябва да деактуваме 
обекта от ПОС в ЧОС и едва тогава можем да го отдадем за ползване. Или кое е 
безсрочното, което тука не схванах… 

Силвия Стоянова: Няма срок в договора, който е подписан през 2010г., 
договора е безсрочен. 

Йона Чобанова: Отменяме решението и това е. Първи вариант.  
Димитър Янков: Реда е такъв, ако искате да спазите процедурата трябва да го 

деактувате, а може и така да го оставите. 
Иван Кичев: Не е необходимо на този етап. 
Даниел Чолаков: Отменяме си решението и това е. 
Динко Цъцаров: Предложението е да се отмени Решение №136. Има ли други 

предложения. Това е предложение за гласуване, ако има някой друго предложение ще 
ги гласуваме. …Ако нямате, 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  № 150 
29 юли 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
ОТМЕНЯ Решение № 136 по Протокол № 9 от 24.06.2020 година на Общински 

съвет – 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: Следващата ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 
Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за 
периода м. ноември 2019г. – м. юни 2020 година. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 151 
29 юли 2020 година 

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

местната администрация, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема представения по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА Отчет за дейността 

на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м.ноември 2019г. – 
м.юни 2020г.. 
 

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: Преминаваме към следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предоставяне на Национален археологически резерват “Античен и средновековен 
град Деултум–Дебелт” изключителна държавна собственост, за управление на 
Община Средец за период от 10 години. 

Докладва Красимира Костова – директор на Общински исторически музей – 
Средец. 

Красимира Костова: На 30.10. т.г. всъщност приключва срока с който ни беше 
предоставен резервата за стопанисване и управление и ние възобновяваме тази 
процедура. 

Динко Цъцаров: Благодаря г-жо Костова. Въпроси имате ли колеги. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Фактически да разбирам, че до сега е било същото положение 

и със същата процедура. 
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Красимира Костова: Тъй като има период в който се дава за стопанисване и 
управление на резерватите, изтича ни срока на 30.10.  и сега го възобновяваме. 

Димитър Янков: Държавата плаща ли нещо. 
Красимира Костова: Аз мога да кажа, че в четвъртък спечелихме проект за 

85х.лв., четири екипа ще правим разкопки около месец и половина. 
Димитър Янков: Говоря конкретно, държавно финансиране има ли, извън 

проектите.   
Красимира Костова: Да, седем бройки в музея се финансират от държавата във 

връзка с това, че ние сме *** резерват. 
Динко Цъцаров: Г-н Германов. 
Янко Германов: Искам да запитам, защото много се говореше за туризма, да 

караме хора да идват от цяла България и целият свят, някакви приходи получават ли 
се от там, има ли някаква ефективност и просто сега… 

Красимира Костова: Да, мисля, че се получава, имаме туристопоток, разбира 
се и цялата световна проблематика, която и днес от миналата година се случва, то се 
отразява върху туризма не само в страната, но и на резервата, но мога да кажа, че 
има. 

Янко Германов: Мисълта ми е друга дали може да *** някаква ефективност в 
разходите, които дава общината какво получава, може ли нещо да се подобри от наша 
страна да го разгледаме и т.н. 

Красимира Костова: Да, общината финансира музея по дейности, това обхваща 
общинските обекти става въпрос за Етнографската къща, Гейманова къща… 

Янко Германов: Значи евентуално от счетоводството да извадим. 
Красимира Костова: Аз мога да ви направя справка. 
Янко Германов:  Не, просто за информация. 
Димитър Янков: Много малко са приходите от там, щом се налага 

дофинансиране. 
Красимира Костова: Аз искам да кажа само нещо. Желанието в община Средец 

да има туризъм не е само да има желание. Първото, което е наистина трябва да се 
работи и то много сериозно в тази посока. Само да кажа, че в Несебър нещата тръгват 
от 1951г. когато тръгват да се прави, този култ на туризъм, който в момента вие 
виждате в Несебър, даде резултати едва 1994г. За това, че всички тези усилия те не 
стават току-така с ентусиазъм на един човек или на десет човека, просто това трябва 
да е в политиката на общината. Но аз мога да кажа, че общината работи в тази посока. 

Янко Германов: Мисълта ми е да го ускорим този срок да не е примерно 2030г., 
ако можем да го ускорим.  

Красимира Костова: В момента се подготвя проект, който е свързан с 
консервация, ***** и експониране на археологическия резерват. 

Янко Германов: Специално един ден да ги говорим тези неща. 
Красимира Костова: Заповядайте аз съм на разположение. 
Други разисквания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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



22 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 152 
29 юли 2020 година 

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

местната администрация и чл. 6, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Община Средец иска предоставянето на Национален археологически 

резерват “Античен и средновековен град Деултум–Дебелт” ДВ 69/19.08.1988 г. 
изключителна държавна собственост, Акт № 1152/ 29.01.2011г. за стопанисване и 
управление за период от 10 /десет/ години, като с Археологическия резерват ще се 
разпорежда Общински исторически музей – Средец. 

2. Упълномощава Кмета на община Средец на основание чл.17, ал.1 от Закона 
за културното наследство да доведе процедурата до край. 
 

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 ПЕТА – Докладна записка от Динко Цъцаров – 
Председател на Общински съвет – Средец, относно: Процедура за провеждане на 
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конкурс за избор на управител на „МБАЛ” ЕООД  гр. Средец и възлагане на 
управлението на дружеството. 
 Докладва вносителя. 
 Динко Цъцаров: Предстои да изберем комисия, която да извърши 
допълнителното събеседване с кандидатите и ви давам думата за предложения. Г-н 
Стаматов заповядайте. 
 Тодор Стаматов: Аз имам едно конкретно предложение. В самата комисия да 
влезе представител на общинската администрация, тъй като това е всъщност един от 
органите, който допринася за финансирането на тази институция. И моето конкретно 
предложение е това да бъде зам.-кмета на община Средец г-жа Дамбулова. 
 Янко Германов: Принципала е общинския съвет. 
 Даниел Чолаков: В тази комисия трябва да са членове на общинския съвет и 
един, ако нямаме лекар, представител на РЗИ, аз правя предложение. 
 Динко Цъцаров: Значи не е задължително да са само от общинския съвет, в маса 
от конкурсите, поне които са били провеждани в община Средец, основно си беше с 
представител на администрацията и навсякъде е така. Принципала е Общинския  
съвет, така е и той решава комисията каква да бъде, дали да бъде само общински 
съветници, дали да бъде и от администрация, тука за допълнително събеседване 
нямаме изискване да каним човек от РЗИ. 
 Даниел Чолаков: Аз предлагам тримата в комисията да са от общинския съвет. 
 Динко Цъцаров: Г-н Янков, имате думата. 
 Димитър Янков: Колеги, ще си позволя да направя изказването си отпред. 
Преди да минем към избора на новите членове на комисията, независимо кои са те и 
дали са представители само на общинския съвет или с намеса на администрацията, 
искам да споделя някои аспекти и да споделя на първо място един пропуск от моя 
страна, от страна на комисията като цяло, която беше на първото разглеждане, което 
не стигна докрай. Обръщам се към колегите от втората комисия да не го правят този 
пропуск. Пропускът е в това, че трябваше да се направи пълен запис на приемането 
на документите и на събеседването, щеше да е интересно на останалите колеги да 
видят как са се развили нещата при първата комисия, за да могат да си извадят 
съответните изводи и при работата си във втората комисия. Сега въпреки, че това не е 
направено първия път е добре да се направи втория път, за да се види реално, на мен 
ще ми е интересно, макар че няма да бъда в комисията, нормално трябва да са 
различни членове, ще ми е интересно да видя как е протекло второто събеседване при 
положение, че знам как е протекло първото събеседване. И ние имахме много 
оспорен дебат вътре в комисията, затова е жалко, че не е протоколирано това нещо, 
който иска мога да го споделя на четири очи, няма да отнемам времето тука на целия 
общински съвет и администрацията. Но апелирам към членовете, независимо кои са 
те, колеги, обърнете внимание на това, първо – да не се получи пробойна, да се 
получи нещо по-зле. Има две подписки, не спомена г-н председателя, че има вече и 
втора подписка по отношение на настоящия управител, това е едното. Второ, още по-
важно, важни са лекарите да не се стигне до срив на лекарския състав, защото ако се 
стигне до срив на лекарския състав тази болница може да замине. Хайде чистачка ще 
намерим, ще назначим санитарка там, макар че и санитарки не се намират лесно, но 
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основно са лекарите, гръбнака които крепят и това нещо при второто събеседване ще 
ви помоля много детайлно го преценете. А що се отнася до предложенията, аз имам 
едно предложение, в лицето на г-н Кичев не просто да му върна жеста, който направи 
като ме предложи предния път, а защото той като кандидат за кмет много ясно също 
беше изразил, както и ние от СДС, приоритетите си по линия на здравеопазването. 
Благодаря ви. 
 Динко Цъцаров: Благодаря. Г-н Ангелов. 
 Валери Ангелов: Аз искам да направя предложение за г-жа Яна Биюкова да е 
част от комисията. 
 Динко Цъцаров: Други предложения има ли колеги. Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Аз предлагам и тримата да бъдат от общинска администрация 
тъй като и без това съм наясно как ще…, да не се правя на баба Ванга, но ми е ясен 
конкурса, нека да си носят отговорността. 
 Димитър Янков: Много песимистично, аз пък ще предложа г-н Стаматов. 
Колеги, аз предлагам г-н Кичев и г-н Стаматов. 
 Тодор Стаматов: Аз обаче си давам отвод, не съм компетентен в 
здравеопазването. 
 Динко Цъцаров: Г-н Чолаков. 
 Даниел Чолаков: Предлагам Владислава Цанева. 
 Димитър Янков: Трима ли са. 
 Динко Цъцаров: Други. Не, повече са: г-жа Дамбулова, Иван Кичев, Яна 
Биюкова, Владислава Цанева и предложението на г-н Вълчев – тримата членове да 
бъдат от общинската администрация. Трябва да бъде гласувано първо предложението 
на Вълчев, тъй като, ако и тримата са от администрацията останалите предложения са 
безпредметни. Който е съгласен с предложението на Георги Вълчев тримата 
представители в комисията да бъдат от общинската администрация, моля да гласува 
„за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 3 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 11 гласа.  
Динко Цъцаров: Предложението Ви, г-н Вълчев не се приема. 

Подлагам останалите предложения на гласуване по реда на тяхното постъпване. За г-
жа Николина Дамбулова, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 гласа.  
Динко Цъцаров: За г-н Иван Кичев, който е съгласен моля да гласува „за”, 

„против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.  
Динко Цъцаров: За г-жа Яна Биюкова, който е съгласен моля да гласува „за”, 

„против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 8 гласа.  
Динко Цъцаров: За г-жа Владислава Цанева, който е съгласен моля да гласува 

„за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 гласа.  
Динко Цъцаров: След така направеното гласуване г-жа Биюкова е с най малко 

гласове и отпада. Комисията остава в състав: Николина Дамбулова, Иван Кичев, 
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Владислава Цанева. Имате думата за предложение за председател на комисията. Г-н 
Стаматов. 

Тодор Стаматов: Аз смятам, че е редно г-жа Дамбулова в качеството на зам.-
кмет да бъде председател на тази комисия. 

Динко Цъцаров: Други предложения колеги. Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Напълно подкрепям предложението на г-н Стаматов. 
Димитър Янков: Аз съм с друго предложение, за председател на комисията –   

г-н Кичев. 
Динко Цъцаров: Гласуваме предложението за г-жа Дамбулова, който е съгласен 

моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 3 гласа.  
Динко Цъцаров: За г-н Кичев, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, 

„въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 10 гласа.  
Динко Цъцаров: Трябва да определим кога ще се проведе допълнителното 

събеседване.  
Димитър Янков: Комисията да си реши. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 153 
29 юли 2020 година 

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

администрация, чл.16, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл.5, ал.1 и ал.2 и 
чл.10, ал.2, ал.3, ал.4 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: 
 

I. Определя комисия за провеждане на допълнително събеседване с 
кандидатите в състав:   
1. Николина Дамбулова - зам.-кмет – Председател; 
2. Иван Кичев – общински съветник; 
3. Владислава Цанева – общински съветник. 

ІI. Допълнителното събеседване  да се проведе в залата на ОбС в сградата 
на Община Средец, на дата и час  определени от комисията като участниците 
бъдат известени минимум 7 дни преди събеседването. 

ІІІ. На основание чл.10, ал.4 от Наредба № 9 за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения в 
тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване комисията да 
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изготви протокол, в който да отрази резултатите от събеседването и да 
предложи за одобрение от Общински съвет Средец решение за определяне на 
кандидата, спечелил конкурса. 
 

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 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предложение 
за утвърждаване на средищни и защитени детски градини и училища на 
територията на община Средец за учебната 2020/2021г.. 

Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване, 
социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" при общинска 
администрация.  

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 154 
29 юли 2020 година 

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

местната администрация, във  връзка с чл.3, ал.1 на ПМС №128 от 29.06.2017 г. за 
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определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и 
училища и чл.5, ал.1 от ПМС №121/23.06.2017г. за определяне критерии за 
определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред 
за тяхното допълнително финансиране, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Дава съгласие Община Средец да внесе предложение в Министерство на 

образованието и науката за включване в списъка на средищните детски градини и 
училища:  

- ДГ “Снежанка“ гр. Средец; 
- ДГ с. Загорци;  
- СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Средец; 
- ОУ "Св. Св. Кирил и Методий " с. Загорци; 
- ОУ "Никола Й. Вапцаров" с. Факия 

и в списъка на защитените училища  
- ОУ "Никола Й.Вапцаров" с. Факия 

съгласно мотивите, изложени в настоящата докладна. 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от 
групата общински съветници на ПП – Съюз на демократичните сили. 
 Докладната прочете председателят на съвета. 

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  № 155 
29 юли 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 подбор на подходящи за целта 
общински помещения и след провеждане на консултации с местното ръководство на 
СДС, на редовното заседание на съвета през месец септември 2020г. да представи 
изрична докладна за конкретно помещение за осъществяване на дейността на 
средецката общинска организация на ПП – Съюз на демократичните сили. 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на 
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Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2020 
година. 
 Докладва Георги Станилов – секретар на община Средец. 

Георги Станилов: И само искам едно допълнение да направя, защото 
предполагам, че сте го видели, под №75 и №77 това са читалищата в Дюлево и 
Буково където е писано, че не е изпълнено решението към настоящия момент вече е 
изпълнено решението, така че там са кандидатствали с подаване на документите. 

Динко Цъцаров: Благодаря г-н Станилов. Колеги, имате думата. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Г-н Станилов, виждам, че Вие сте изготвили докладната, може 

някои в технически аспекти да са ви помогнали ваши подчинени, аз искам да 
прокоментираме две-три неща във въпросната докладна за отчета на кмета за 
изпълнение на Решенията на Общински съвет. На първо място, нека да не прозвучи 
като заяждане, но чисто и просто формално не ми се вижда Решение №42 от 
14.02.2020г. за бюджет 2020г. да бъде отбелязано като изпълнено. Един бюджет е 
изпълнен когато приключи календарната и финансовата година, то е в процес на 
изпълнение. 

Георги Станилов: За полугодието сме имал предвид, да. 
Димитър Янков: Защото, ако изпълнено към полугодието някои неща могат да 

звучат опасни, изпълнени от към разходна част ще е зле, ако се е случило това нещо, 
както и да е, това е в кръга на шегата не е толкова важно, обръщам го по принцип, 
защото все пак отива и го четат областна администрация Бургас. Сега отчета под 
Решение №126 от 28.05. към датата на писане става въпрос за отчета на бюджета за 
2019г., анализ на касовия отчет на бюджета, пишете го изпълнено към дата която сте 
го входирали, не е много изпълнено и сега не съм убеден, че  е изпълнено, защото 
т.13, която коментира тука, докладва г-жа Дамбулова в изпълнение на това решение 
не го приемам за достатъчно изпълнение, но ще премина по нататък. Ние 
коментирахме, тук съм си записал Решения №75, 76, 77 от 18.03., че не са изпълнени, 
две от тях казахте, че вече са изпълнени, а другото. 

Георги Станилов: Другото не е изпълнено. 
Димитър Янков: Те бяха по МИГ-а и трите, какъв е проблема, просто не е 

кандидатствано ли, защото това бяха съгласия. 
Георги Станилов: Не са проведени пазарни консултации, това е причината. 
Димитър Янков: Но не е отхвърлено или не са се отказали, това имам предвид, 

добре. Сега напомням, че по Решение №147 относно количествената и стойностна 
сметка за ремонта на МБАЛ, че е в процес на изпълнение, срокът обаче е късичък 
15.08., хубаво е да се напомни на г-н кмета и на директора, управителя на МБАЛ. 
Сега ще визирам едно решение във връзка с една наша докладна на Съюза на 
демократичните сили – Решение №145 от 24.06. – ремонт, осветление, обезопасяване 
на детските площадки и православния храм. Сега минало е месец откакто е гласувана 
докладната, до настоящия момент по тази докладна след месец време, вярно е че ние 
не сложихме срок и в онази докладна, която гласувахме в началото, във връзка със 
сигнала-жалба на граждани, за това държах да се сложи конкретен срок за 
конкретното изпълнение. Защото тези детски площадки ще свърши лятото, децата ще 
се приберат, няма да тръгнат да излизат, до късно да стоят в зимните месеци, а ние 
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още няма да сме направили нито обезопасяването, нито осветлението, да не говорим, 
че православния храм тъне в тъмнина по нощните часове, говоря след 9,30-10часа. За 
един месец е свалена само оградата на детската площадка, която е до църквата, за 
другите нищо не е направено, оградата е свалена и то миналия четвъртък. С такива 
темпове аз не знам кога ще се изпълни това решение. Г-н Станилов коректно е 
записал, че е в процес на изпълняване. Въпросът е че този процес на изпълнение 
според мене твърде много се протака. Ами това е което искам да споделя, не е 
причина този отчет да не бъде гласуван. Г-н кмета до момента не е дошъл в сесия, 
предайте му все пак това което е казано във връзка с този отчет. 

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Ще бъда много бърз колеги. Значи освен решението на 

общинския съвет, мисля, че по отношението това как се отговаря на зададените 
въпроси по точка питания, пак се разбира какво е отношението на администрацията и 
кмета към общинския съвет. Аз не мога да бъда доволен от това, защото за 
повишаването на данъците и таксите битови отпадъци още не ми е отговорено преди 
три месеца. Не ми е отговорено за поименното щатно разписани. За разходването на 
средствата от дарителската кампания да не говорим, колко бяха, маски по един лев, 
по петдесет лева ли са, дезинфектанти. Напомням го още веднъж на г-н кмета, даже 
му дадох, ако си спомняте тука, цял пакет документи, които той бил забравил, 
съжалявам. 

Други 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” –  1 глас; “въздържали се” –  
4 гласа, Общински съвет прие   

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 156 

29 юли 2020 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема отчета на кмета на община Средец за изпълнение на решенията на 

Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2020 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 4 

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

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

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

Динко Цъцаров: Предпоследна ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна записка от 
Валери Ангелов – Председател на постоянната комисия по “Здравеопазване, 
социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на 
еднократни финансови помощи. 
 Докладва вносителя. 
 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” –  
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 157 
29 юли 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: 
 Ц. А. ., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 В. Й. С., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 К. А. Г., живуща в гр. Средец – сумата от 150лева; 
 Г. В. В., живуща в с. С., общ. Средец – сумата от 150лева. 

 
 

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



31 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 

               “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: Отиваме на последна ТОЧКА ДЕСЕТА –  Питания. Това 
което каза и г-н Вълчев питанията от предните сесии. 

Димитър Янков: Г-н председател може ли едно процедурно предложение. Знам 
че е кратък дневния ред, проточихме го, но г-н кмета все пак, ако е в състояние да 
дойде на точка питания, нека направим една кратка почивка. Обадете му се, чакаме 
го. И към него сигурно ще има и други въпроси. Редно е да бъде тука. 

Динко Цъцаров: Правите предложение за почивка. 
Димитър Янков: Правя предложение, да. Да му се обадите, излезте и му се 

обадете, ако е в състояние да дойде. Да направим една почивка докато го изчакваме. 
Динко Цъцаров: Колеги, десет минутна почивка обявявам. 
След изтичане на времето за почивка заседанието продължи с кворум от 11 

общински съветника.  
Динко Цъцаров: Както вече ви уведомих, не можах да направя връзка с кмета, 

продължаваме заседанието с точка – питания. Питанията, които бяха входирани през 
месеца, г-н Вълчев получи отговор, желаете ли коментар.  
 Георги Вълчев: После. 
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  Динко Цъцаров: Въпросите на групата на БСП. 
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 Динко Цъцаров: Има ли подготвени отговори на така поставените въпроси,  
дами и господа от администрацията. Заповядайте. 
 Янка Кирязова: Въпрос 1: На какъв етап е ремонта на пътната отсечка с. 
Суходол – разклона с. Русокастро? Какви средства за предвидени за ремонта? Коя е 
фирмата изпълнител  и по каква процедура е избран? Какви срокове са заложени за 
приключване на ремонта? Тази отсечка не беше ли заложена в капиталовата програма 
за 2019г. с избран изпълнител и краен срок за изпълнение ноември 2019г. Ремонта на 
пътната отсечка с. Суходол – разклона с. Русокастро е приключила съгласно 
сроковете в сключения договор с фирмата изпълнител „Техностройинжинеринг 
99“АД. Фирмата изпълнител е избрана след проведена обществена поръчка по 
правилата на закона за обществените поръчки. Средствата изразходени за ремонта са 
в размер на 95936,80лв. без ДДС. Това е отговор на въпрос едно. 
 Иван Кичев: В момента какво правят там. Ремонт на ремонта ли, какво правят в 
момента по тази отсечка или вие не знаете, че има. 
 Янка Кирязова: В момента би следвало нищо да не се прави, не знам, аз не съм 
запозната. 
 Иван Кичев: Аз защото съм запознат и затова попитах конкретно в момента за 
какво става въпрос. 
 Янка Кирязова: Не мога да кажа. В понеделник ходих, не бяха извършвани 
ремонтни дейности. 

Иван Кичев: Да, преди седмица и половина – две, че и повече може би 
приключиха ремонтните дейности, които не бяха започвали въобще в периода в 
който вие визирате. 
 Янка Кирязова: Не мога да кажа. В началото на декември е предадена работата 
и е приета. 
 Йона Чобанова: От комисия. 
 Янка Кирязова: От служител на общината. 
 Йона Чобанова: Кой е служителя, който е приел работата. 
 Янка Кирязова: Генчо Вучев. 
 Йона Чобанова: Генчо Вучев е приел работата, която не е започната. И тези 
95136,90лв. без ДДС преведени ли са на фирмата. 
 Янка Кирязова: Да, платено. 

Йона Чобанова: Това сериозно ли е. Значи общината е привела едни 115х.лв. на 
една фирма, която не е свършила за 115ст. работа. Такова нещо няма, ние също 
ходихме. Ти установи ли да има ремонтни работи там. 

Янка Кирязова: В понеделник като ходих, нямаше. 
Йона Чобанова: Да, няма техника. Преди десет дена имаше техника, ние сме я 

заснели, без валяк хвърлят там някакъв асфалт и тъпчат с едни лопати, блъскат, това е 
ясно. Въпросът е че преди това не е правено нищо и големите трапища и големите 
дупки стоят на пътя и за какво ги дадохме тези 95х.лв. не разбрах. Хората чакат да 
имат път. 

Янка Кирязова: Ремонта е започнал от разклона за с. Русокастро към с. Суходол 
и там има извършени ремонтни дейности. 



42 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 

Йона Чобанова: Да, точно тази отсечка визираме. Това, което е извършено 
преди две седмици, преди това няма никакви ремонтни дейности. 

Иван Кичев: Един малък участък в началото има. Има ли протокол за откриване 
на строителна площадка, от коя дата е, съгласно договора с фирмата изпълнител, от 
миналата година говоря. 

Янка Кирязова: Има протокол, трябва да проверя от коя дата е, а на 05.12. е 
приета работата. И са в срок 60-дни от откриването на строителната площадка. 

Иван Кичев: Генчо Вучев еднолично ли приема работата или имаше комисия. 
Янка Кирязова: Не, еднолично. 
Иван Кичев: Еднолично, голямо доверие гласувате на Генчо. 
Йона Чобанова: Той сигурно е на хонорар във фирмата. 
Димитър Янков: Доверили са му се на момчето. Тука ли е г-н Вучев. В отпуск 

ли е. 
Янка Кирязова: Не е в отпуска, по обекти. 
Иван Кичев: Основен ремонт ли са извършили на пътя или текущ. 
Янка Кирязова: Има проект за ремонт на пътя, одобрен проект от архитекта. 
Иван Кичев: Има проект, който е качен на сайта на общината предполагам или… 
Янка Кирязова: Ами не знам дали е качен, може да не е качен на сайта. 
Димитър Янков: Добре де, такава ли ви е практиката един човек да приема 

проектите за дейността извършена, такава ли е практиката в общината един човек да 
приема, независимо дали той се казва Вучев, Кирязова и т.н.  

Янка Кирязова: По принцип не е такава практиката. Сформира се и се назначава 
комисия със заповед и тя приема работата. За този обект няма. 

Димитър Янков: А защо тогава, за този обект няма комисия. Защо. 
Йона Чобанова: А документ за въвеждане в експлоатация на този път има ли. 
Янка Кирязова: Не, няма. 
Димитър Янков: Какво няма, не разбрах. 
Йона Чобанова: Документ за въвеждане в експлоатация, сега не знам 

удостоверение ли е, какво е, не се ангажирам с терминология, но нали трябва да бъде 
въведен в експлоатация след извършване на ремонтни дейности и приет от 
представител на общинска администрация пътя, нали така разбирам аз. 

Димитър Янков: Текущ или основен ремонт е на този път. 
Янка Кирязова: Съгласно този проект е… 
Йона Чобанова: Основен ремонт. 
Иван Кичев: По договор, който е пред мене трябва да бъде извършен основен 

ремонт на този път. Във връзка с питане на фирмата, относно проекта, за който 
казвате, че има изготвен е даден следния отговор от общината „Към момента на 
обявяване на поръчката не са налични изготвени и одобрени проекти в тази връзка за 
определяне срока на изпълнение. Участниците трябва да направят оглед на обекта, да 
преценят на свой риск и отговорност обема на отделните строително-ремонтни 
работи описани тъй, тъй, тъй, в момента тече процедура по изготвяне е одобрение на 
инвестиционни проекти, респективно издаване на строително разрешение по реда на 
ЗУТ, както и избор на консултант за упражняване на строителен надзор. Процедурите 
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ще бъдат финализирани преди сключване на договор за изпълнение на СМР“. 
Договора е сключен на 20.09.2019г. Преди тази дата имате ли изпълнени тези…. 

Янка Кирязова: Ами по проект има, просто трябва да проверя дали  преди 
сключването на договора е бил наличен. 

Иван Кичев: Така, в тази връзка затова настоявах г-жа Камбурова да е тука, 
защото питането ми е не само към нея, но и към комисията, която е правила избора на 
изпълнителя. Две фирми участват в конкурса, едната фирма е елиминирана на 
последния етап с мотивите непълноти, неточности някакви по документацията, сега 
да не се ровя, имаме всичките документи. Задавам следния въпрос, при положение, че 
едното заседание на комисията е било януари месец, следващото е май месец и са се 
явили само две фирми, не беше ли редно да се даде възможност на втората фирма да 
допълни неточностите, несъответствията за които става въпрос, на базата на което 
вие сте я елиминирали тази фирма. При положение, че има пет месеца на 
разположение, не е ли редно да се направи при положение, че има само две фирми. 
Слушам. 

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Отговарям както пише в закона. Съгласно 
закона за обществените поръчки, една обществена поръчка протича през няколко 
етапа. Първия етап е проверка на документите за подбор и личностно състояние, това 
е дали отговаря на финансовите критерии, дали са представили документи за 
съответната категория строителство, че могат да я извършват или ред други, които 
възложителя е заложил като изискване. Съгласно закона за обществените поръчки от 
чл.54 до чл.66 тези пороци могат да бъдат санирани от фирмата след като комисията 
констатира нередност т.е. липсват доказателства за разполагаемия финансов ресурс, 
липсват представени доказателства за сходно изпълнено строителство или ако са 
изискани експерти и т.н. За това закона позволява да се отправи допълнително искане 
към фирмата за представяне на допълнителни документи. След като фирмата 
предостави тези допълнителни документи, тогава се минава на етап проверка на 
представеното техническо предложение, което следва да бъде изработено от 
представената от възложителя техническа спецификация. Техническата 
спецификация представлява това, което е специфичното за обекта, какви видове 
СМР, съобразно каква нормативна уредба и така. 

Иван Кичев: Което трябва да е в заданията на проекта, който го няма. В проекта 
който го няма подчертавам до този момент... 

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Ама не е точно така, техническата 
спецификация предполага представяне на възложителя това което той изисква да 
бъде изпълнено, не с точни количества и с видове, принципно вида работа който 
предстои до, представяне на обекта да го кажем образно. На този етап обаче вече на 
прегледа на техническото предложение т.е. обосновката за изпълнение, обяснението 
как ще протече, работната програма, закона за обществените поръчки не позволява 
тази работна програма да бъде коригирана. Тя е съществен елемент от процедурата и 
в случай, че тя не отговаря на изискванията на възложителя така както той ги е 
поставил, да бъдат описани в последователност на изпълнение примерно на СМР, 
сега не мога да ви говоря със строителна терминология нали в точност, това е работа 
на експертите от строителството и затова има и такива в комисията. Но в случай, че в 
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техническото предложение се установят такива несъответствия, фирмата подлежи на 
отстранява по части на основание чл.107 от закона за обществените поръчки т.е. 
закона предполага отстраняване на тези фирми. 

Иван Кичев: Разбрах. Веднага Ви питам, защо с абсолютно същата 
документация, с абсолютно същата работна програма, същата отстранена фирма 
спечели четири поръчки по другия лъч. С абсолютно същата подадена документация 
как тогава стана така, че тази работна програма се оказа работеща, а пък предния път 
се оказа, че не е работеща.  

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Ами предполагам, че по изискванията на 
техническото … 

Иван Кичев: Само ще ви направя едно уточнение, че ако си бяхте направили 
труда да отворите ценовите предложения ще видите, че двойно, тройно цените на 
фирмата, която сте отстранили са по-ниски от техните. Да не говорим, че дава 
гаранция за изпълнение две години, да не говорим, че дава срок на изпълнение 
четиридесет и четири дни докато фирмата, която сте избрали дава шестдесет дни. Да 
не говорим, че има едни огромни съмнения, между другото къде се държи в този 
период в който имате интервал между заседанията, къде се държат офертите, къде се 
държи плика с ценовата на която има разписани трима човека от комисията, къде ги 
държите, кой ги държи, председателя ли. 

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Където се съхраняват всички, в моята стая, 
където е стаята на юриста. 

Иван Кичев: И примерно няма вариант посегнал някой при положение, че една 
единствена фирма да бъде подменено това ценово… 

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Категорично не. Можете да се качите и в 
момента има поръчки да видите как са запечатани. 

Иван Кичев: Няма как да стане и аз така съм сигурен, но да питам за всеки 
случай. Сигурен съм, но съм длъжен да питам. Няма как да стане сигурен съм. При 
положение, че е една фирма. 

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Подмяна на документи под всякаква форма е 
невъзможно. Документите се запечатват, подписват се, подпечатват се с печати на 
фирмите, така че категорично. 

Иван Кичев: Аз продължавам да твърдя, че във връзка с този договор нямаше 
нищо изпълнено, казвам един много малък участък от началото на пътя, 20.11.2019г. 
е трябвало да приключи срока, какво правим в случая. И в момента питам какво 
прави фирма ли е, някой частник ли е, инициатива ли е проявил, че в момента се 
прави ремонт на тази същата отсечка с техника и с всичките изискуеми неща.  

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Това въпрос към мен ли е. 
Иван Кичев: Ами и към Вас, има комисия, комисията няма ли ангажимент да се 

интересува, добре към г-жа Кирязова, общо е въпроса. 
Иван Кичев: Нямате отговор. И ние нямаме отговор и за туй питаме. То това 

кореспондира и с предния случай за канализацията, която говорихме, кореспондира и 
с много предстоящи, които ще има като питане от наша страна. Едно по едно почват 
да лъсват, едно по едно бомбичките гърмят. Но мисля, че комисията носи много 
сериозна отговорност в крайна сметка по правилния избор на проектанти, на  



45 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 

консултанти по всичките видове проекти. Както се разбра г-жа Шиварова си е на 
хонорар, като постоянен консултант в общината, най-вероятно така я водите като 
длъжност, говоря по другите проекти. Не знам, не знам какво става, сигурно го 
тълкувате като заяждане от моя страна, като нали някакви PR акции, амбиции и т.н. 
Никакви такива. Просто нашето становище и нашето виждане е, че това нещо не 
може да е повече така и трябва да се сложи край на всичко това, което става и в тази 
община както става и в цялата държава. Знам какви пари са върнати в тази връзка, 
знам цялата процедура, знам всичко. Ще си спестя, за да ви спестя и на вас 
излишното червене. Това е безобразие казвам ви го и всичките носите отговорност за 
тази работа. 

Йона Чобанова: И приема оздравителни мерки. 
Иван Кичев: Приемаме оздравителни мерки. 
Димитър Янков: Във връзка с това, което каза г-н Кичев, не ми е някакъв 

отделен въпрос. Просто на мен не ми става ясно и недоумявам две-три неща може и 
да не са така и за това питам. Този основен ремонт има ли строги първоначални 
параметри на цена примерно *** толкова струва, защото какво се говореше, че 
нямало, а после трябвало ***. Има ли първоначална цена бе г-жо Камбурова. 

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Не ви разбрах въпроса. 
Димитър Янков: Ремонт на тази отсечка Русокастро – Суходол колко е 

струвало съобразно техническо задание. 
Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Прогнозната стойност се обявява в 

обществената поръчка и тя е тази, която е в разписания разход където е за обекта по 
капиталовата програма. Това мога да отговоря аз, дали други стойности някакви има 
свързани с проектирането не мога да бъда компетентна. Но във всяка една 
обществена поръчка има прогнозна стойност с която се участва в проект. 

Иван Кичев: Ами то няма проектиране бе г-жо Камбурова, защо в момента 
говорим за проект когато го няма, този проект го няма. Искам да ми се покаже този 
проект, хайде свалете го, в момента говорим за този проект хайде да го видим. Къде е 
този проект за който говорим. Къде е този проект, като изискването за основен 
ремонт е проект задължително. 

Димитър Янков: Точно за това говоря ***, а говорим за проектиране, за 
предварителни изисквания. Каква прогнозна стойност, ако няма проект. 

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Г-жа Кирязова каза, че има проектиране. 
Иван Кичев: Ами има, дайте да го видим. 
Димитър Янков: Защото аз останах с впечатление, че вие казахте, че няма... И 

последното това ли е г-жо Камбурова накрая да се приема тази работа, която е 
извършена от един човек, от един специалист, това редно ли е. 

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Значи общината я приема, аз не мога да кажа 
как „Строителството“ си е организирало работата да приема, нали. 

Димитър Янков: Вижте, Вие освен че сте юрист на общината, сте юрист и на 
общинския съвет. Задавам ви въпроса в това ви качество, редно ли една такава работа 
за колко там хиляди лева, колко г-н Кичев знае... 

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Протокола за извършената работа се подписва 
от инвеститор. 
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Даниел Чолаков: Сто и петнадесет. 
Йона Чобанова: Деветдесет и пет без ДДС. 
Иван Кичев: Деветдесет и пет да, но по договор е 285, те са за двата лъча. 
Димитър Янков: За деветдесет и пет х.лв. да се приема не от комисия, а от един 

единствен човек. 
Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Не мога да отговоря на този въпрос.  
Димитър Янков: Щом и Вие не можете да отговорите. 
Иван Кичев: Само за пример да ви дам сбора от единичните цени накрая на 

едната фирма и на отстранената фирма, отстранената фирма дава цена 1158лв., 
избраната фирма дава 1677, не съм наясно точно какво означава това, като единични 
цени не съм специалист, не мога да кажа. Но разликата е очевадна, като се сумира 
всичкото това става въпрос за една комисионна сигурно, която трябва да се върне и е 
върната най вероятно. За това питам къде ги държите офертите и кой има достъп до 
тях и някои сенки както влизат в къщата на г-н Борисов и духове, дали не са влезли в 
помещението където се държи тази документация и случайно да са заменили плика с 
ценовата оферта. Случайно питам пак дали не може да стане реалност. 

Динко Цъцаров: Г-н Кичев предлагам да продължим с другите ваши въпроси... 
Фактурата ви я предоставиха, по нея имате ли някакви възражения. 

Иван Кичев: Фактурата както обещах вчера, отидох тази сутрин да проверя, 
много случайно се оказа, че фактурата е първа от новия кочан, който е започнат, 
случайна е работата, но я има. Има я, случва се, да е първа в кочана, има я. Другата от 
г-жа Колеолова я приемаме за абсолютно достоверна. Фактурата, която е 
предоставена, аз зададох миналия път въпроса и не ми се отговори, щеше да се прави 
проверка от г-н Станилов, фактурата е за превозната услуга, за водата не разбрах 
какво става. Водата не е включена в тази фактура, направихте ли г-н Станилов 
проверка относно многократното пълнене на вода от тези хидранти за които стана 
въпрос.  

Йона Чобанова: На единадесети и на деветнадесети имаме пак по два курса до 
същата фирма. 

Георги Станилов: Казаха ми, че пълненето от тези хидранти е инцидентно и е 
наказан шофьора, че пълни от тези хидранти. 

Иван Кичев: Да, шофьора е виновен, както и очаквахме, той е най-лошия 
шофьор в цялото ОБЧ. Язък, че му причинихме тези дертове на момчето, ама аз пак 
твърдя, че не е той виновен. 

Динко Цъцаров: Затварянето на ул. „Л. Димитрова“ при кръстовището с ул. „В. 
Коларов“ има ли отговор на този въпрос. 

Яна Кирязова: Въпрос №3 – във връзка с отправени питания на граждани, моля 
да ни отговорите какъв е мотива за затварянето на ул. „Л. Димитрова“ при 
кръстовището с ул. „В. Коларов“ /срещу магазин „Дружба“/ и какъв е статута на 
същото кръстовище? Съгласно т.4 и 5 от Протокол 1 от 06.06.2019г. на комисията  по 
безопасност на движението, назначена със Заповед №536 от 17.05.2019г. на кмета на 
община Средец се затваря изхода на ул. „Л. Димитрова“ и ул. „В. Коларов“ с цел 
острова между ул. „Л. Димитрова“ и ул. „В. Коларов“ да се обособи като паркинг. 
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Главния мотив за така направените решения е за осигуряване на пътна безопасност 
имайки предвид интензивния трафик пред магазин „Дружба“. 

Иван Кичев: Това е от кого съгласувано не разбрах. 
Яна Кирязова: Протокол на комисията по безопасност на движението. 
Георги Станилов: В която комисия участват представител на КАТ, има на АПИ 

представител, има от общината експерт по транспорт и с оглед на безопасността и 
това, че се оформи като  динамичен търговски обект е направено това предложение, 
за да се направи там паркинг. 

Динко Цъцаров: По четвъртия въпрос получихте ли платежното от СНЦ. 
Иван Кичев: Платежното няма проблем получили сме го.  
Динко Цъцаров: Ами това са писмените въпроси. Заповядайте колеги за нови 

въпроси. Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Значи преди да споделя за моите въпроси новите, първо да се 

обърна, явно групата на БСП, че даже и г-н Янков от СДС се заяждат с колегите. Така 
възприемам аз нещата. 

Иван Кичев: Това е Ваша преценка. 
Георги Вълчев: Убеден съм даже, защото не е възможно подобно нещо да се е 

случило по пътя за Суходол, абсурдно е, това все едно да ми кажете, че тука ул. 
„Христо Ботев“ и нагоре по ул. „В. Коларов“ са стеснени улиците. Да, но не е така. 
Ако сте питали администрацията, тя е казала, че такова нещо няма, напротив даже е 
разширена. И е крайно време тука, споделям колеги, нека се направи там, ако трябва 
клиника очна, гражданите не довиждат, не е вярно това, което виждат гражданите. 
Толкоз по този въпрос. Не да обърна внимание на няколко риторични въпроса. Да, 
риторични са наистина. Първо, да допълня г-н Янков, който сподели за тази детска 
площадка, тя в рамките на един час точно беше отворена и така се приключи. Ако 
считате, че по един час на месец трябва да се работи в тази площадка, кога да 
очакваме…. избори 2023г. до тогава ли да е готова. А знаете ли колко хора, има и 
съветници които я ползват редовно, знаете ли колко хора има там, няма ли да се 
напънете малко да я свършите тази работата.  

Йона Чобанова: Децата са на пътя. 
Георги Вълчев: Или чакате не знам какво да стане. Водата също е спряна там, 

като казвам за водата, до вчера миехте с извинение дупето на Карабунарката в 
центъра, от колко месеца, от както дойде лятото няма вода. Не ви ли е срам малко. С 
извинение да ви пикам на работата, работата, работата, ама явно няма къде да  пикам, 
защото преди два месеца ми каза г-н Станилов, че ще стане тоалетната.. Сега 
излизате нали, точно в този момент, ама не е още готова. 

Георги Станилов: Излизам заради тона който държите ***… 
Георги Вълчев: Още не е готова тази тоалетна, можете ли да ми кажете нещо, 

защо не е готова тази тоалетна, музей ли ще я правим. Ето ви три въпроса, три в едно 
ви дадох, които не са свършени – площадката, центъра, който ни виждат, те и от 
Цалапица вече е ясно по-добре се справяме, както пише в един сайт. Вижте град сме 
уж, дайте да видим основните неща, артериите които се виждат, площадка, център, 
защо ги направихме тая, не мога да си го обясня. Кога смятате да пуснете водата в 
това басейнче… 
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Иван Кичев: Извинявай, че ще те прекъсна, но във връзка с тоалетната, защото 
ще продължиш, има ли изградена връзка с канализацията тази тоалетна, през коя 
улица е пусната, че не можах да видя разкопки в тази връзка. 

Яна Кирязова: Има, да. Канализационното и водопроводното отклонение са 
включени когато се ремонтира ул. „Д. Благоев“. 

Димитър Янков: Г-н Кичев, нека да се изслушваме. 
Иван Кичев: Извинявам се, окей, разбрах. Извинявам се. 
Георги Вълчев: Ами не, аз всъщност завършвам, заинтригуван съм от новите 

услуги, които споделиха в самото начало на сесията, какви са новите услуги. Тука 
един колега много правилно спомена за повишаване на приход, какво с вход да 
речем, в общината вход пет лева вече или нещо друго. Дайте малко разяснение кои са 
тези нови услуги, за които трябва да плаща всеки гражданин в тази община. 
Благодаря ви. 

Иван Кичев: Аз мога ли да се довършвам, че имам още. 
Динко Цъцаров: Ами ако имате заповядайте. 
Иван Кичев: Да му благодаря задочно и на кмета за поредното уважение, което 

прояви към администрацията си и към общинския съвет. 
Йона Чобанова: Да изслушаме Кирязова. 
Иван Кичев: Ами тя каза момичето, каза, че имат. Нали така имат връзка. 
Яна Кирязова: Има връзка с канализацията и с водопроводната мрежа, когато 

стартираха ремонтните дейности на ул. „Д. Благоев“ миналата година, тогава се 
пуснаха отклоненията и за това не се личи къде е прокопавано, защото след това 
направиха ремонта. Шахтата е на ъгъла на оградата от външната страна, има 
сключени договори с ВиК и EVN. Аз на по-предната сесия ви казах, че има издадено 
удостоверение за въвеждане в експлоатация от гл.-архитект, от страна на 
строителството всичко нали обекта е въведен в експлоатация. 

Иван Кичев: И добре, защо не работи тогава, някой може ли да каже. Защо не 
работи, имаме въведено в експлоатация, защо не работи тази тоалетна, с две думи ето 
обяснете го. 

Георги Вълчев: Няма тоалетна хартия освен. Пред Министерски съвет нали 
знаете какво става. 

Иван Кичев: Аз съм загрижен, казвам ви г-н Вълчев е с болна простата, не взема 
мерки за тази работа и просто съм притеснен, че се налага много често да я ползва 
тази тоалетна и няма как да свърши работата. Г-н Петков видях, че е тука, ние 
проведохме неформален разговор, но държа още веднъж да кажете във връзка с тези 
прословути ББ-кубове какво се случва, чакахме оферта нали така, чакаме оферта от 
фирмата… 

Бисер Петков: За извозването, в момента вече имаме по последната точка от 
предписанието на РИОСВ, която е товарене  на хидроизолацията върху ББ-кубовете, 
офертата е налице. Изпратили сме възлагателно писмо, което трябва да се разпише и 
от тях. До края на следващия месец, до края на м.август трябва да е завършила 
дейността. Колкото до извозването на ББ-кубовете, в разговор си директора на 
фирмата имам информация, че ще струва между 6-8х.лв. на бройка извозването, може 
да се направи. Една според мен идея, която би могло да се обсъди е поетапно да 
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бъдат извозвани, да речем по пет или по десет на година в зависимост от финансовите 
възможности. Защото сумата е голяма и няма как според мен да се отдели такава 
сума, да се намери за еднократно за  извозване на  ББ-куба. Това са нещата до 
момента, това е свършено. 

Иван Кичев: Благодаря, да се надяваме, че ще се намери и вариант за 
финансиране. Г-н Станилов се обиди и излезе, но аз имах към него питане до какъв 
етап стигнахме с регистрацията на каруците в общината във връзка с изискването на 
Наредба №1. Бяха купили боя, беше поел ангажимента по пет на ден и минаха три 
месеца от тогава. Аз не съм видял боядисана каруца. Значи ние задаваме въпроси, 
поставяме казуси, някой става изчита, обижда се другия, третия не знам какво прави 
и нещата си вървят и си продължават. Както и за прословутата отсечка, за която 
говорим, да видим сега кой ще носи отговорност и кой в крайна сметка ще обясни  
тези пари за какво са приведени на тази фирма. 

Динко Цъцаров: Заповядайте. 
Георги Вълчев: Извинявам се, само от място. Искам да благодаря за отговорите, 

които ми бяха дадени сега последния път. Действително г-жа Колеолова си е 
свършила чудесно работата. Само исках да уточня нещо, г-жо разбрах от вас, че са  
започнали да се изплащат вече част от задълженията, които бяха спрени последните 
години към Братово и т.н., но се забелязва, че само за 2020г. – 175х. и т.н. са се 
увеличили, което означава, че, правя моето съждение може би греша, *** независимо 
от това, че започва да се изплащат някакви суми, понеже на месец близо 5х.лв. 
задълженията си продължават, ние въпреки всичко увеличаваме задълженията си 
като цяло. Това е въпроса, вярно ли е това, увеличават ли се задълженията като цяло 
или ги намаляваме, стопяваме. 

Анета Колеолова: За намаляване на този етап няма как. 
Георги Вълчев: Т.е. по-бавно ги увеличаваме. 
Анета Колеолова: Съвсем малко, но се увеличават поради завишените размери 

***. Месечно около 20х.лв. плащаме, двадесет и няколко са задълженията, но 
надявам се със събраните такси битови, които са завишени да си позволим да 
разплащаме, поне да не ги увеличаваме. 

Георги Вълчев: Благодаря ви, това показва как нещата вървят много добре в 
общината и фирмата. Това е във връзка с програмата, която очаквахме, а бе върви се 
добре. 

Иван Кичев: Г-жо Колеолова, аз попитах кмета миналия път, но той явно няма 
да може да ми отговори, е затруднен. Ставаше въпрос за спестените от вашите 
заплати и съкращения, на каква сума възлизат и предвидени ли са някъде да бъдат 
вложени тези средства, поне като хвалим някой да кажем, ето това е от 
администрацията, поне е направено в Средец, защото това са дарения от техните 
заплати. 

Анета Колеолова: Ами дарения, аз в момента нямам официална информация 
относно месечния отчет, тепърва го изготвихме. Направих си разпечатка само на 
приходната и разходната част на местните дейности, от които съвсем на бърз поглед 
без много подробности мога да съобщя като цяло разходите за заплати, не на 
администрацията, на всички местни дейности като цяло спрямо миналата година със 
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142х.лв. повече като разходи, в издръжката спрямо миналата година са с 253х.лв. по-
малко, в частта даже външни услуги по-малко са 222х.лв. Това исках да кажа, че за 
сметка на икономиите, които правим от заплатите позволяваме си единствено да 
разплащаме неразплатените стари задължения като просрочия от 2015г., 2016г., има 
натрупани доста задължения. И само да кажа, че в резултата на което към края на 
шестмесечието от 1313х.лв. в края на годината вече са 972х.лв. с 340х.лв. по-малко 
като просрочие. Но част от тези задължения 1300х.лв. от тях са разплатени 554х.лв. 
към момента. Идеята наистина поне малко да балансираме с тези неразплатени 
задължения, които действително са изключителна тежест на общината. Друг е 
въпроса, че вие твърдите, да, икономия на местните дейности, икономии 
действително щяха да бъдат такива, ако приходната част вървеше нормално. 
Приходната част в момента, трябва да кажа като цяло, собствените приходи 
данъчните и неданъчните са назад с 991х.лв. по-малко. На пръв поглед е стряскащо, 
но това не е в резултата на местните такси и данъци, а това е в резултат от приходите 
от продажби, продажби както от собственост, става въпрос за горите и за другите 
услуги те са с 354х.лв. по-малко, наемите от земя **х.лв. по-малко, общо 420х.лв. по 
–малко. И продажбите, да, действително миналата година имаше голям обем 
продажби за сравнение от тази година 92, миналата година са били 560. Тези 
продажби на пръв поглед г-н Янков винаги е искал информация как ще се харчат тези 
пари, те не са за заплати, в крайна сметка тези продажби обезпечават плащанията на 
заемите, плащанията по текущи ремонти и капиталовите разходи, които са 
предвидени със собствени средства, но все пак са ресурс някакъв който трябва да се 
ползва. Тази година не сме го имали този ресурс. А данъците, да, вървят добре, в 
смисъл казвам добре дотолкова доколкото, че спрямо предходната година, за 
събираемост не мога да твърдя, не знам какъв е процента на събираемост, но от данък 
недвижими имоти са дошли 131х.лв. повече спрямо миналата година и 40х.лв. повече 
от данък превозни средства. 

Йона Чобанова: Те са двойно завишени, нормално е да бъдат повече. 
Анета Колеолова: Да, но като сума не са толкова много нали като ***. Дано се 

изпълнят на сто процента предвидените приходи. 
Йона Чобанова: Това в приходната част не влизат все още дърва, ами миналата 

година до туй време да ви кажа честно си бяхме внесли основните средства за дърва, 
а тази година има обекти, които не са маркирани още. Много интересно кога ще 
бъдат маркирани, кога ще бъдат изрязани тези дърва, кога ще бъдат доставени до 
населението и да влязат тези пари в общината. Ами то населението ще се снабди от 
другаде с дърва. Тука в Средец от мои познати поне петдесет процента вече са си 
прибрали дървата, но не от общинските обаче. В Драчево е същата ситуация, ако и 
другаде е такава ситуацията, аз не знам какви приходи очаквате от продажба на 
дърва. 

Анета Колеолова: Да, това неминуемо рефлектира на приходите, баланса ще е 
много труден. От гледна точка на всички видове такси наистина има намаление, може 
с по 2, 3, 5, 10х. всички общински такси имат намаление. Не знам на какво се дължи 
това, по-малко услуги се предоставят вероятно, административни и технически, такси 
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детски градини, кооперативни пазари, всичко, но те не са толкова сриващи да 
допуснем на фона на по големите приходи. 

Иван Кичев: Аз ви благодаря за основната справка. Тенденцията за трудната 
събираемост тя не е от вчера и днеска, тя си е…, моето конкретно питане беше за 
заплатите точно и да знаем примерно колко човека от тази администрация си дариха 
заплатите и благодарение на тях сме възстановили някои от нашите задължения, за да 
благодарим на тези хора. Това е моята идея, без някой да го приема, че е с ирония, 
напротив казвам го съвсем отговорно и сериозно. 

Анета Колеолова: Цялата администрация и всички са на шест часа работен ден 
и пет дена неплатена. 

Иван Кичев: Ще изкажем благодарност на цялата администрация. 
Димитър Янков: Свършихте ли колеги. 
Иван Кичев: Аз по-трудно свършвам, но за сега… да. 
Димитър Янков: Говоря с говореното дали свършихте. Искам да се включа 

евентуално, ако сте свършили с вашите въпроси.  
Динко Цъцаров: Заповядайте г-н Янков. 
Димитър Янков: И аз имам към г-жа Колеолова един въпрос – тази перфектна 

справка, бих казал прекалено подробна, не става ясно, това са само задължения стари 
към настоящия момент, те са доста крупни сумите. А за кредита Решение *** за 
даване съгласие *** там какво се очаква евентуално тази година, там ще трябва 
някакви пари да се дадат, апортна вноска 200х.лв. 

Бисер Петков: Вече сме започнали да плащаме начисленията по чл.64 и чл.60, 
на нас ни се разрешава да изтеглим тази сума от средствата, които имаме натрупани. 
Г-жа Колеолова на предната сесия обясни, че ги имаме в наличност, но нямаше как ги 
ползваме. Сега ще могат бъдат ползвани и ще бъдат внесени директно на община 
Бургас. 

Димитър Янков: Значи те са подсигурени. Обръщам се към администрацията, 
вижте ситуацията е сериозна. Г-жа Дамбулова, която чете тази оздравителна 
програма ли ще я наречем, да чете примерно справките г-жа главната счетоводителка, 
няма да е толкова щастлива от това, което ще прочете **** да се запознаем, но най-
важното е да се запознае кмета. Най-важното е да се запознае кмета, защото ние 
действително в приходната част сме зле, това става ясно от справките, съответно 
разходната част си върви, задължения има нови както по отношение за регионално 
депо Братово, така и други. Ние фактически там на Братово от 2017г., ако греша ме 
поправете, 2017г., 2018г., 2019г. три години и половина там не сме дали нито лев за 
тези задължения и те съответно се натрупват Не е розова ситуацията и трябва да се 
подхожда не емоционално с разни сръдни. Ние говорим реални неща. За съжаление 
дребни неща не се свършват камо ли едни по-мащабни. И никой от администрацията, 
обръщам се към Вас, няма право да го дава сърдито. Преди имахме един друг случай 
както г-н Станилов излезе, няма право. Нито г-н Жабов има право да се крие от 
сесиите на общинския съвет, защото аз вече почвам така да си го представям. Защото, 
ако това е десето заседание на общинския съвет, аз не знам дали е присъствал в три 
от тези десет, четири да са, пет да са, петдесет процента отсъствие е много за един 
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кмет и то на заседанията на общинския съвет. Няма да задавам въпроси, имах 
въпроси към него, явно ще се налага за пореден път да ги задавам писмено. 

Иван Кичев:  И само, за да приключа с две думи, молба отправям към  
комисиите, явно тя е една и съща комисията. Молба, да не звучи като заплаха, всяка  
обществена поръчка оттук насетне ще бъде гледана под лупа. Много Ви моля, за да 
не изпадаме в подобни ситуации. Много Ви моля наистина. Това, което е било до сега 
няма да продължава, бъдете сигурни. 

 
Други питания не постъпиха. 

 
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 

закри Десетото заседание на Общински съвет на община Средец. 
 
 
04.08.2020г.         
 гр. Средец 
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