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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. № 96-00-09 
 02 септември 2020 год.  
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 11 
 
 
 

 
На 26 август 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 Единадесетото заседание на 
Общински съвет на община Средец. 

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

На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника: 
  1.  Валери Димитров Ангелов 

2.   Владислава Станилова Цанева  
3.   Димитър Киряков Янков 
4.   Динко Янев Цъцаров 
5.   Иван Димитров Кичев 
6.   Ивелина Стоянова Стоянова 
7.   Йона Николова Чобанова  
8.  Красимира Янкова Георгиева 
9.  Лало Антонов Гюров 
10.  Мартин Тодоров Джермов 
11.  Петьо Георгиев Колеолов 

   12.  Стоянка Стоянова Кисьова 
   13.  Тодор Стаматов Стаматов 
   14.  Яна Иванова Биюкова 
   15.  Янко Калудов Германов 
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Отсъстваха по уважителни причини Георги Димитров Вълчев и Даниел 
Николов Чолаков. 

Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми колеги, дами и господа от общинската 
администрация, гости, при кворум от петнадесет общински съветника откривам 
Единадесетото редовно заседание на Общински съвет – Средец. Предстои да изберем 
секретар на днешната сесия. Имате думата за предложения. Г-жа Биюкова. 

Яна Биюкова: Предлагам г-жа Красимира Георгиева. 
Динко Цъцаров: Други предложения колеги. …Който е съгласен г-жа Георгиева  

да стане секретар на днешната сесия, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали 
се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Красимира Георгиева зае своето място. 

Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, проекта за дневен ред, който разгледахме на 
заседанията на постоянните комисии е пред Вас с една промяна. Във вчерашния ден 
постъпи писмо от администрацията, с което оттеглиха докладна с вх. №98-00-
116/17.08.2020г., относно: Отпускане на средства за карта за пътуване с 
междуградския транспорт на социален работник Милена Георгиева Христова, тъй 
като същата е напуснала работата и докладната става безпредметна. На нейно място 
като т.6 в дневния ред съм включил докладна записка от групата общински 
съветници на ПП Съюз на демократичните сили, относно: Обсъждане и гласуване на 
представената от кмета на община Средец на заседание №10 на 29.07.2020г. отразена 
в Протокол №10 – програма за оздравителни мерки на финансовото състояние на 
общината. Това е дневния ред състои се от двадесет и четири точки, имате ли 
предложения за изменения или допълнения на дневния ред. Заповядайте г-н 
Стаматов. 

Тодор Стаматов: Аз имам едно предложение, две от точките всъщност да 
отпаднат. Става въпрос за т.20 и т.22, тъй като те са били коментирани с кмета. Кмета 
на село Дебелт и кмета на Средец както и за жалбоподателите са ходили тези дни при 
кмета и точките са били решени до някаква степен. Смятам, че не са предмет на 
нашето обсъждане, тъй като има някакви решения за тях, това е моето предложение. 

Динко Цъцаров: Г-н Янков. 
Димитър Янков: Т.20 ли казахте или т.22, понеже имаме доста точки в този 

дневен ред, то доста пъти ни е даван дневен ред, да ги зачетем както вие казахте. Т.20 
е докладна записка от общински съветник – Димитър Янков, относно: Проблеми 
свързани със сметопочистването, сметоизвозването и нерегламентираните сметища в 
село Дебелт. Да разбирам, че вие искате да отпадне тази точка.  

Тодор Стаматов: Точно тази точка тъй като след разговор в групата и с кмета 
разбрахме, че от доста време са водени тези разговори между двата кмета, има 
някакво решение. 

Димитър Янков: Вашите разговори на групата с г-н кмета нямат особено 
голяма тежест като нещо, което е за целия общински съвет. Аз не ви знам 
разговорите, не знам решенията и държа да се запозная и държа тази докладна 
записка да остане. А какво сте се разбрали ще разберем в хода на обсъждането.  
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Иван Кичев: Не е важно какво сте се разбрали, какво е изпълнено от всичко това 
което сте се разбрали това е по важното. Ние за много неща сме се разбирали.  

Яна Биюкова: Нека кмета на Дебелт да си поема отговорностите. 
Иван Кичев: Кмета на Дебелт е тука и той може да каже какво е изпълнено. 
Динко Цъцаров: Г-н Кичев, нека г-н Янков си довърши изказването. 
Иван Кичев: Нека, ама много интересно почваме. 
Димитър Янков: Абсолютно ненормално е тази точка да отпадне от дневния 

ред, казвам буквално не е нормално, общинския съвет трябва да се запознае с това 
какви са били разговорите, какви са взетите решения и какво ще правим и какво 
решение примерно евентуално ще гласуваме или няма да гласуваме. И т.22 
Разглеждане на молби и жалби постъпили в деловодството на Общинския съвет, 
доколкото знам са две. Какъв е мотива да не се разгледа, най-малкото трябва да се 
запознаем, да влезе в протокола факта, че има такива жалби, също така и коментар по 
тези жалби има ли решение. 

Тодор Стаматов: Самите жалбоподатели явно са се свързали с кмета и са взели 
някакво решение. 

Димитър Янков: Добре, нека да го чуем това решение колега. То да не е скрито 
това решение, което е взето с жалбоподателите, аз не виждам никаква причина тези 
точки да отпаднат от дневния ред, няма никаква  нормална причина. Аз предлагам да 
останат в дневния ред. Ако смятате да налагате диктативно нещо, понеже някой се е 
разбрал с някой, това не го виждам за нормално. 

Динко Цъцаров: Колеги, ако няма други предложения, гласуваме 
предложението на г-н Стаматов – т.20 и т.22 от проекта за дневен ред да отпаднат от 
днешната сесия, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – 2 глас; “въздържали се” – 4 гласа. 
Димитър Янков: Г-н председател, държа да изчетете точките, които отпадат, за 

протокола. 
Динко Цъцаров: Т.20 докладна записка от общински съветник – Димитър 

Янков, относно: Проблеми свързани със сметопочистването, сметоизвозването и 
нерегламентираните сметища в село Дебелт и т.22 Разглеждане на молби и жалби 
постъпили в деловодството на Общинския съвет. 

Димитър Янков: Какви са жалбите и докладната записка.  
Динко Цъцаров: Жалбите и докладната записка ще бъдат сканирани и 

приложени в протокола. 
Димитър Янков: Не, нека да се изчетат, за да се знае кое отпадна. 
Динко Цъцаров: Четохме ги на комисиите, имаме ги всичките, казах ви ще 

влязат в протокола, не виждам защо в момента трябва да го правя. 
Димитър Янков: Дай сега ще ги изчета, аз ще ги изчета тези точки, жалбите ще 

изчета, моля ви. Давайте и докладната и точките, които отпадат, държа да ги изчета. 
Инж. Иван Жабов: Стига с тези селски истории. 
Димитър Янков: Няма селски истории, какво е това набиване на диктативен вот 

да отпаднат, ами не трябва да отпадат бе г-н кмете. Каквото сте се разбрали ще го 
кажете. Вие си мълчахте, трябваше да се изправите и да кажете защо отпадат. 
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Иван Кичев: Г-н кмете кажете, какво сте се разбрали тогава с кмета на Дебелт, 
за да знаем какво сте се разбрали, какво сте изпълнили от това което сте се разбрали, 
за да е ясно на хората, че да, наистина отпадат с основание тези точки, защото вие 
сте поели ангажимент и сте го изпълнили. 

Динко Цъцаров: В точка питания. 
Иван Кичев: В точка питания кмета пак ще има спешна работа. 
Димитър Янков: Колеги, нека да зачетем докладните, които отпадат. 
Общинският съветник прочете приложения текст. 
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Димитър Янков: Нямаме представа каква е тази заповед въз основа на която г-н 
Ников е глобен и досега не е представена. Къде е тази заповед, толкова ли е скришна 
тази заповед. Между другото е търсех в сайта не можах да я намеря тази заповед 
№15 от 10.01.. Това са абсолютно сериозни неща и те отпадат от дневния ред 
благодарение на това, че вие имате мнозинството от десет човека или девет. И това, 
ако е нормално отношение… 

Инж. Иван Жабов: За коя заповед, за коя. 
Димитър Янков: Заповед №15 от 10.01., поисквал съм ви я г-н кмете, не е 

представена. Ваша заповед. 
Инж. Иван Жабов: Заповед за каква глоба, откъде. Аз съм го глобил? 
Димитър Янков: Не Вие сте го глобил, РИОСВ когато го глобяват пишат ваша 

заповед №15 от 10.01.2020г. от началото на годината. Това е може би някаква 
оторизационна заповед ли, нямам представа каква е. Поисках да я видя, няма е и не е 
представена до момента. Другото което е да ви споделя колеги, защо се стигна до 
входирането на тази докладна. Обади ми се г-н Бачийски общински съветник от 
Бургас, съратници сме от времето когато съм бил в партия Средна европейска класа, 
един много умен мъж, може би го знаете във връзка с изявите му в Росенец. Много 
умен и е човек, който приема нещата в обществен план. Хора от Дебелт му са се 
обадили във връзка с това, че възнамеряват да предизвикат протест и той е казал, 
изчакайте да пробваме да решим нещата но един нормален начин. Явно обаче 
нормален начин /не ми се усмихвайте толкова много колежке/, нормален начин 
няма, няма. След като тази докладна се отхвърля, няма нормален начин, значи 
отхвърляме изобщо от дебати, от разглеждане. Следващата докладна, която отпада. 

Общинският съветник прочете приложения текст. 
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Димитър Янков: Не знам колко са жителите на Суходол, но тука подписката 
доколкото си спомням е в порядъка на 71 човека подписани и вие колеги от 
управляващата група не желаете това нещо да влезе в дневния ред и да бъде 
обсъждано. 

Инж. Иван Жабов: Г-н Янков, да Ви запозная с заповед №15 от 10.01.  
Димитър Янков: Не я получих до момента, зачетете я вие поне. 
Инж. Иван Жабов: На основание чл.44, т.9 и чл.46 от ЗМСМА във връзка с 

чл.47, ал.2 от ЗАН и чл.112 от Закона за управление на отпадъците, чл.2, ал.8 от 
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Средец възлагам 
на кметовете и кметските наместници на населените места от община Средец: 1. Да 
упражняват контрол за опазване чистотата на населеното място и обществения ред. 2. 
Да определят местата за събиране на битови и други видове отпадъци, да 
предотвратяват изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 
създаването на незаконни сметища. 3. Да информират населението и разясняват 
прилаганите системи за управление на отпадъците въведени в община Средец. 4. Да 
съставят актове на нарушителите по Наредба №1 за поддържане и опазване на 
обществения ред на територията на община Средец. 5. Да организират и следят за 
почистването на уличните платна, площадите, алеите и парковете и другите  
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Димитър Янков: Надявам се, че ще ми бъде предоставена след сесията, защото  
много ми е интересна въпросната заповед. Ще направя само един коментар по нея, 
вие възлагате на кметовете на населените места, кметовете на изборните села и 
кметските наместници да извършват неща, които те нямат практическата възможност 
да я свършат. Говоря основно за това какво се случва когато в конкретния случай не 
достигат контейнери за чистота… 

Инж. Иван Жабов: Предлагам да се придържаме към дневния ред, не е моя 
работа, но в момента общинския съвет не е някаква селска седянка. Благодаря ви г-н 
Янков, казах ще бъдете запознати. 

Димитър Янков: В селска седянка го превръщате вие г-н кмете след като 
възлагате на хора от вашата група общински съветници да дават такива предложения 
за отпадане. Това си бяха нормални точки за нормален дебат. 

Динко Цъцаров: Колеги, гласуваме проекта за дневен ред с направената 
промяна след гласуването предложено от г-н Стаматов, който е съгласен с така 
предложения проект за дневен ред, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 3 глас, приема се. 
Единадесетото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 
  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Средец; 
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2.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на 
обществения ред в община Средец; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Анализ на касовия отчет на Бюджета към 30.06.2020г., отчет и 
актуализиран план по пълна бюджетна класификация на Бюджета и СЕС, 
ДЕС и ДМП; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост с 
отпаднала необходимост за Министерство на отбраната;  

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот 10166.23.576 по 
КККР на с. Варовник в полза на Министерство на вътрешните работи; 

6. Докладна записка от групата общински съветници на ПП Съюз на 
демократичните сили, относно: Обсъждане и гласуване на представената 
от кмета на община Средец на заседание №10 на 29.07.2020г. отразена в 
Протокол №10 – програма за оздравителни мерки на финансовото 
състояние на общината; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 
20273.42.46, находящ се в землището на с.Дебелт; 

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

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

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 46348.18.25 по КККР на с. 
Малина; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.100.15 по КККР на гр. 
Средец; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.109.59 по КККР на гр. 
Средец; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на част от имот с идентификатор 29221.97.779 по 
КККР на с. Момина църква; 

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

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дюлево по реда на чл.33 от 
Закона за собствеността; 
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16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от 
Закона за собствеността; 

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

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

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на имоти в землището на с. Белила и с. Дебелт; 

20.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Избор на представител от Общински съвет за член на 
Областния съвет за развитие на област Бургас; 

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

22.  Питания. 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №11 на 

Общински съвет – Средец./ 
 
 Иван Кичев: Аз мога ли да се мотивирам, защо гласувах против. Предполагам, 
че имам право. 
 Динко Цъцаров: За обяснение на отрицателен вот имате право, да. 
 Иван Кичев: Г-н кмете във връзка с втората част на жалбата, вие излязохте, 
доста дълго търсихте тази заповед. 
 Динко Цъцаров: Г-н Кичев в рамките на пет минути. 
 Иван Кичев: Не, по-кратичък ще бъда. Във втората част на жалбата, ставаше 
въпрос за отсечката, която още миналия път коментирахме, но вие обаче поради 
неотложни причини бяхте при някои другари или господа, не знам как да се изразя, та 
не дойдохте де, не станахте свидетел на разговорите относно тази отсечка. Искам да 
разбера, какво вие сте се разбрали, защото така беше мотивиран отказа и 
изключването на точките от дневния ред, какво вие сте се разбрали с жителите и 
хората, които са подали жалбата и в крайна сметка, какво ще кажете по изпълнението 
на този проект за основен ремонт на този път. Защото явно, че е изключително 
неудобен този въпрос за вас, но ние няма да го оставим и където трябва сме подали и 
сигнал да ви кажа, за да не сте изненадан. 
 Инж. Иван Жабов: Стига сте ме плашили вече, че… 
 Иван Кичев: Не, не ви плаша, ние искаме да разберем какво стана с тези 
285х.лв., които се приведоха на фирмата без да е запълнена една дупка, това искаме 
да разберем от вас и какво сте се разбрали в тази връзка. 
 Инж. Иван Жабов: Щом сте корифей в строителството, това си е ваш проблем. 
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 Динко Цъцаров: Г-н Кичев имате право на обяснение на отрицателен вот, 
въпросите са в друга точка. 
 Иван Кичев: Да, затова обяснявам, защото не е отговорено на тези въпроси и 
тези докладни трябваше да дадат отговор на тези въпроси, затова мотивирам моя 
отговор. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте г-н Янков. 
 Димитър Янков: Колеги, аз повечето неща ги казах след изчитане на 
докладните, въпреки всичко исках да взема думата за отрицателен вот по две 
причини. Първо, не чухме какво сте се разбрали с жителите на село Дебелт г-н кмете, 
това е едното, което ще ви помоля да кажете след като приключа моя отрицателен 
вот. Второ, по отношение на пътя Суходол. Аз не съм корифей в строителството, 
както и г-н Кичев не е, но аз съм ходил и съм го гледал. Единственото нещо, което е 
свършено по този път, да ви кажа ли какво е, осветяване на пътя, категорично нещо, 
което е свършено. Знам в какво състояние беше пътя преди това, да, такова нещо е 
свършено по отношение на храстовата растителност от двете страни, виждат се 
издънките, може всеки да погледне който мине. Останалата част от пътя в отсечката  
извън землищните граници на село Суходол и на територията на град Средец има 
свършена работа, тя е в землището на село Русокастро, община Камено, там 
действително има участъци в които има извършен основен ремонт. В участъците 
които са в община Средец и в които е възложена тази обществена поръчка, колеги, 
няма извършено почти нищо. То в никакъв случай не може да се нарече основен 
ремонт, в никакъв случай не може да се нарече даже и текущ ремонт, трудно би 
могло да се нарече, че това даже е и профилактика. Това е действителното състояние 
на нещата и когато колеги гласувате подобни неща да отпадат от дневния ред, поне 
отидете на място и се запознайте със ситуацията, защото ситуацията е такава. А сега 
както казах, молбата ми е към г-н кмета да ни запознае какво сте се разбрали за село 
Дебелт.  
 Динко Цъцаров: Колеги, ако няма други изказвания, започваме работа с точка 
първа… 
 Димитър Янков: Значи няма да даде обяснение  затова което сте се разбрали. 
 Инж. Иван Жабов: Писмено ще ви дам обяснение. 
 Димитър Янков: Значи на общинския съвет вие не давате обяснение. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и допълнение в 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Средец. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция  
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

Динко Цъцаров: Благодаря. Заповядайте за въпроси колеги. Г-н Камалиев е тука 
както и Марин Димов от Трансграничния център. Има ли въпроси по докладната. 
…Ако няма въпроси. Г-н Янков. 
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Димитър Янков: Обръщам внимание, че зададох въпрос на комисиите, но 
докладващата не коментира. Един от въпросите в комисиите беше, откога не са 
променени тези т.нар. такси… 

Силвия Стоянова: От 2012г., само три такси са от 2013г., наредбата е създадена 
2012г. 

Димитър Янков: Другото нещо, което го дадох като предложение, може би 
колегите от общински гори си имат съответните такси и не желаят да се включат 
тука. 

Маргарита Стойчева: В тази наредба има такси в чл.43 за горското стопанство. 
Димитър Янков: Г-н Камалиев, известно ми е, че вие сте отскоро директор, шеф 

на ОП „ОБЧ“, обаче тука сега има вкарани доста и те са нови такси по отношение на 
работата на общинското предприятие. Моя въпрос към вас е как са изпълнявани тези 
услуги, защото знам, че са се изпълнявали, но на какво основание са изпълнявани 
тези услуги преди. 

Божидар Камалиев: Новите услуги не са изпълнявани откакто аз съм директор, 
преди не мога да кажа. 

Димитър Янков: Г-н Камалиев, някой от общинската администрация може ли 
да каже, имайте предвид, че задавам въпроса не за друго, а защото ОП „ОБЧ“ 
въпреки, че машините щъкаха и правиха много услуги, имаше собствени приходи в 
порядъка се движиха на 20х.лв., 22-23, в един случай само 40 и то благодарение на 
един от проектите. Значи тези услуги са изпълнявани г-н Камалиев, би следвало да 
има някаква заповед най-вероятно, защото на мен ми е интересно къде са отивали 
парите от тези услуги при толкова малко собствени приходи, къде са отивали тези 
пари. Просто ще ви помоля да се разровите след като не сте подготвен, има ли 
някаква заповед издадена за някакви цени. 

Божидар Камалиев: Първо вие трябва да докажете, че са изпълнявани. 
Димитър Янков: Не, нищо няма да доказвам аз. Аз искам на какво основание са 

извършвани предходния период тези услуги ***. 
Божидар Камалиев: Не мога да отговоря, от първи юли съм. 
Димитър Янков: Г-н кмете, вие имате ли представа на база какъв документ са 

извършвани услугите и горе долу какви са таксите. 
Инж. Иван Жабов: Предлагам да си формулирате въпроса, за да може да ви се 

отговори точно и ясно. 
Димитър Янков: Сега сме в заседание и ги гласуваме конкретно. 
Инж. Иван Жабов: Гласуването е ваша воля г-н Янков, гласуването е ваша 

воля. Сега в момента как мога да отговоря на въпрос, който четете и сега се 
ограмотявате с докладната… 

Димитър Янков: Тези услуги са извършвани преди време, какви са били старите 
цени и на основание каква заповед или друг документ те са били фиксирани. 

Инж. Иван Жабов: Въпросът формулиран правилно ще получите отговор 
точно, ясно и конкретно, няма какво да говорим. 

Димитър Янков: След като мине гласуването. 
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Иван Кичев: Г-н Цъцаров, в тази връзка понеже кмета е много категоричен и 
заявява, че ще дава отговори, днешните отговори на нашите питания не ги виждам, 
има ли такива. 

Динко Цъцаров:В деловодството на общинския съвет няма постъпили отговори. 
Иван Кичев: Няма постъпили отговори, г-н кмете по същия начин ли ще дадете 

отговори на тези питания. 
Инж. Иван Жабов: Ще има отговори, ще ви се отговори. 
Иван Кичев: Кога. По правилник е една седмица след като е входиран въпроса. 
Инж. Иван Жабов: Аз мислех, че по правилник е в точка питания, обаче досега 

отговаряхме винаги преди началото на сесията, но този път се разгорещиха дебатите 
и затова в точка питания… 

Иван Кичев: Те се разгорещиха много добре знаете защо. Аз питам в момента 
по същия начин ли ще отговорите както сте отговорили на днешния, защото има 
петнадесет въпроса за днеска, а не виждам отговори на бюрото. 

Инж. Иван Жабов: На кое бюро.  
Иван Кичев: На моето и на останалите. За вас няма значение това ми е ясно. 
Инж. Иван Жабов: На вашето бюро ще получите. Застава човека, отговаря на 

въпросите които са зададени. 
Динко Цъцаров: Да разбирам, че има подготвени отговори. 
Инж. Иван Жабов: Да, естествено, че имаме. 
Инж. Иван Жабов: Нашата памет е малко по дълга, така че мисля, че още 

можем да помним. 
Иван Кичев: А поне на някои не сте ли отговорили. 
Инж. Иван Жабов: На всички. 
Иван Кичев: Добре, благодаря. Ще чакам с нетърпение, ще са много интересни 

отговорите. 
Димитър Янков: Значи много могат да се коментират и цените и таксите всички 

в тази наредба. Надявам се колегите, които ще я гласуват да са се запознали с нея. Аз 
ще обърна внимание само на един дял, следните услуги: „предоставяне на ковчег – 
обикновен – 30лв. старо, сега 40лв.; Предоставяне на ковчег – луксозен – 50лв.;  
Организиране на погребение - 20.00 лв.; Извозване на починалия от града до 
гробищния парк - 15.00 лв.; Транспортиране на покойник извън територията на 
община Средец и от лечебно заведение до адрес – 1.00 лв. на километър; Участие на 
шофьора при пренасяне на покойника от моргата – 30.00 лв.“. Уважаеми колеги, 
повечето наши съграждани, които могат, имат финансови възможности опират до 
съответната погребална агенция. След като ние ще играем ролята на погребална 
агенция, поне предвид факта за тези, които са бедни хора, тези такси са кощунствени,  
по скоро тези цени са кощунствени. Ще обърна внимание само на едно, участие на 
шофьора при пренасяне на покойника от моргата – 30.00 лв., няма повече какво да 
кажа. 

Други разисквания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 
1 глас,  Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 158 
26 август 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1 т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
 
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Приема изменението и допълнението на местните такси и цени  в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Средец както следва: 
   

ГЛАВА ВТОРА 
            Раздел III 
  
             Чл. 35А.  / Нов/  „За услуги, извършвани в Трансграничен културен център 
гр.Средец се определят следните такси“: 
  

№ 
по ред 

Вид услуги Цена 

1. Участие в занимания по йога 20.00 лв.на месец 
2. Участие в занимания по карате киокушин 10.00 лв.на месец 
3. Участие в занимания по спортна акробатика 10.00 лв. на месец 
4. Участие в занимания в арт и дизайн  

работилница 
10.00 лв. на месец 

5. Участие в любителски групи по интереси и 
занимания 

   2.00 лв./ на посещение 

  
             Раздел V 
  
             Чл.43. За административни услуги, извършвани от общината, които 
обхващат дейности във връзка със селското стопанство-растениевъдство, 
животновъдство и горско стопанство се заплащат такси единствено при 
извършване на стопанска дейност: 
  

№  
по 
ред 

 
Вид услуга 

Цена/лв. 
било              става 

5. Маркиране на дървени материали и дърва при 2.50                 3.75 
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транспортиране за пространствен куб.м. от 
ЧПФ такса в размер: 

лв./простр.куб.м. 
  0                      7.50 

лв./плътен куб.м. 
7. Издаване на превозен билет 1.50                   5.00 

лв./бр. 
46. Дублиране с т.5 отпада 
47. Дублиране с т.7 отпада 
48. Предоставяне на дърва за огрев по тарифна 

такса на корен: 
-твърди широколистни видове от ОПФ 
  
-меки широколистни видове от ОПФ 
  
-вършина 

  
  
10.00               12.50 

лв./пр.куб.м. 
4.00                   5.00 

лв./пр.куб.м. 
3.00                   3.00 

лв./пр.куб.м. 
50. Издаване позволително за сеч отпада 

  
   Раздел VІІ 
                                     Такса за притежаване на куче 
  
           Чл. 48. (2) Освобождават се от такса собствениците на кучета: 
             Към ал.2 се създава т.7 със следния текст: 
          -    „Ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на 
Закона за лова и опазване на дивеча.“ 
  
  

ГЛАВА ТРЕТА 
Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на 

физически и юридически лица 
  
  
            Чл.67 .“Общински съвет Средец определя следните услуги и цените за тях, 
както следва : 

№ 
по 
ред 

Вид услуга Цена/лв. 
било            става 

11. 
  

1.Предоставяне на ковчег - обикновен 
2.Предоставяне на ковчег – луксозен 
3.Организиране на погребение 
4.Извозване на починалия от града до гробищния 
парк 
5.Транспортиране на покойник извън 

30.00        40.00 лв. 
                 50.00 лв. 
                 20.00 лв. 
  
                 15.00 лв. 
                   1.00 лв. 
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територията на община Средец и от лечебно 
заведение до адрес 
6.Участие на шофьора при пренасяне на 
покойника от моргата. 

        на километър 
  
             
                 30.00 лв.  

  
      Чл.67, № по ред 95. „Извършване на услуга със специализирана транспортна 
техника“: 
Създават се нови точки: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
  

№ 
по 
ред 

Вид услуга Цена / лв. 
било             става 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

95. 

 5.Контейнер 4 куб. в града 
  
 7. Автовишка 
  
 8.Превоз на товари със самосвал 
  
 9. Извършване на товаро-разтоварни 
дейности с  автомобил и работници 
 10.Услуга с кран 
  
 11.Услуга с водоноска 
  
  
 12.Услуга с агрегат 
 13. Косене на тревни площи в частен имот 
 14.Контейнер 4 куб. 
     до   10 км. 
     над 10 км. 
 15. Заваръчни услуги 
 16. Дърводелски услуги 
 17. Строително-ремонтни дейности 
  
 18. ВиК 
  

35.00 лв.    40.00 лв. 
курс 

40.00 лв./ час 
300.00 лв./ ден 

30 лв./курс + 2.00 лв./ 
км. извън града 

2.00 лв./ км. 
30.00 лв./работник      

2.00 лв./ км. 
20.00 лв./ час 

20.00 лв./курс +2,00 
лв./км извън града 

30 лв. вода 
50.00 лв./ ден 
20.00 лв./ дка 

  
40.00 лв./ курс 
50.00 лв./ курс 
45,00 лв./ден 
45,00 лв./ден 

40,00лв./ден за 
работник 

40,00лв./ден за 
работник 

  
   
     Чл.67. № по ред 96 „ Извършване на услуга- Обществена пералня 
                „Пране, сушене и гладене“ 
  
№ по 
ред 

Вид услуга Цена / лв. 
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96. 

1. Спално бельо: 
    - плик; 
    - чаршаф; 
    - калъфки; 
    - хавлии 
        ( пране, сушене и гладене ) 
     под 5 кг. 
     над 5 кг. 
 2. Други: 

- олекотени завивки; 
     -   одеала; 
     -  покривки; 
     - салфетки; 
     - завеси; 
     - губери; 
     - спални чували; 
        ( пране и сушене ) 
3. Индивидуални дрехи 

  
  
  
  
  
  

1.20 лв./кг. 
1.00 лв./кг. 

 
 
 
 
 
 
 

2.00 лв./кг. 
 

1.40 лв./ кг. 
  
  
       Чл.67, № по ред 99 /нов/ - За ползване помещенията на Трансграничен културен 
център гр.Средец 
  
№по 
ред 

Вид помещение Цена/лв. 

 
99 

 

 1. Зала с капацитет 70 седящи места 
 2. Фоайе с капацитет 100 седящи места 
 3. Други помещения 

10.00 лв. на час 
10.00 лв. на час 
5.00 лв. на час 

  
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “въздържали се” – 1 

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

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

Димитър Янков: Г-н Цъцаров, може ли отрицателен вот от място. Колеги 
управляващи, аз съм потресен, че никой от вас не взе отношение по тази наредба и не 
даде никаква промяна. То е ясно, че аз ако дам някакви промени няма да минат, вие 
поне трябваше да предложите нещо, нещо в разумен план. Натоварваме населението 
още един път с кощунствени цени. Няма какво повече да ви кажа. 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА от дневния ред продължаваме – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и 
допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в 
община Средец. 

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

Динко Цъцаров: Благодаря г-жо Стойчева. Заповядайте колеги. 
Иван Кичев: Аз искам да попитам нещо. във връзка с чл.17 „Забранява се 

повреждането на улични платна, тротоарни настилки, паметници на културата, …..  
Нарушителите се наказват с глоба“. Първо питам досега разрешено ли беше това, че 
така категорично го забраняваме. 

Маргарита Стойчева: Този въпрос възникна по повод новите улици, които се 
изградиха и продължават да се изграждат. И конкретно в случая ставаше въпрос 
дървата когато  се носят на местното население, че не се спазва, абсолютно никакъв 
контрол няма и от страна на шофьора и на тези които разтоварват, и се хвърлят върху 
плочките и плочките се увреждат. Не беше разписано точно така, специално за 
улични платна, за тротоарни настилки нямаше текст в наредбата. 

Иван Кичев: В тази връзка веднага следващото ми питане. При извършване на 
ВиК ремонти, ВиК разкопава улиците и в последствие какво се случва. Имам две 
снимки, едната е пред Петя Бойчева, един клон е забит, дръвче ли е посъдено, а 
другата е пред автогарата, да не изброявам, ако тръгна из Средец, на стотици места 
са. ВиК отговарят, че чакат да се съберат 50, 100 или 200 квадрата не знам по чии 
нормативни документи, за да отремонтират тази улична мрежа, която стои в това 
състояние. Значи  ще трябва да чакаме още пет години да се пукнат петдесет тръби 
още, за да станат двеста квадрата. Общината къде е тука в момента…. нарушителите 
се наказват с глоба, общината ще състави ли акт на ВиК, това ме интересува в тази 
ситуация. 

Петьо Колеолов: ВиК казват, че не е тяхна работа, те само за аварията отговаряли. 
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Иван Кичев: Г-н кмете, елата де вземете отношение, че е много актуално 
питането във връзка с промяната на Наредба №1, да чуем вашето мнение, че на мен 
ми е много интересно. 

Инж. Иван Жабов: Има кой да отговори.  
Динко Цъцаров: Г-жо Стойчева, на въпроса на колегата. 
Маргарита Стойчева: И аз не мога да отговоря. 
Иван Кичев: Ще ми отговори ли някой на този въпрос. 
Димитър Янков: То е елементарно питането бе г-жо Стойчева. 
Маргарита Стойчева: Те не извършват ремонт в нарушение, те извършват 

ремонт защото се налага. 
Иван Кичев: Те извършват ремонт и са длъжни да си оставят състоянието на 

настилката в което са започнали ремонта т.е. ако е асфалтова настилка, да си положат 
асфалтова, ако е паваж, да си положат паважа. Те са длъжни да оставят състоянието 
на уличната мрежа в това, в което са започнали ремонта, това е по изискване. Само, 
че те не го спазват и ви казвам какво отговарят, защото съм питал. Трябвало да се 
съберат 100-200кв., за да наемат фирма, която да тръгне да го поправя в Средец. Е, 
какво правим, ние докога ще чакаме, да станат още 10-20 ремонта необходими, за да 
си оправят те улиците. А общината къде е в случая, нямаме ли отношение, нямаме ли 
санкция, нямаме ли предписания някакви, нямаме ли жалби в тази връзка към ВиК. 

Маргарита Стойчева: Това евентуално ще е към строителството, ако има жалби. 
Динко Цъцаров: Колеги, има ли въпроси към докладната. Г-н Янков. 
Димитър Янков: За актовете ме интересува примерно, някой си сваля дървата, 

обаче не ги свалят и няма да предложат да ги свалят, всичко ще отиде на тротоара, 
колко са актовете, задайте си въпроса. Какъв е размера на санкцията. Имате ли 
съставени такива. 

Маргарита Стойчева: По Наредба №1 размера на санкция за физически лица е  
200лв. първоначална. Ние току що приемаме това в наредбата. 

Димитър Янков: Значи ще правим актове и ще пълним хазната с актове. Добре, 
благодаря нямам въпроси. 

Динко Цъцаров: Други въпроси. Г-н Стаматов. 
Тодор Стаматов: На кой ще се налага самия акт. 
Ивелина Стоянова: На собственика на дървата. 
Маргарита Стойчева: Не, на превозвача. 
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 159 
26 август 2020 година 

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

администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Приема следните изменения и допълнения в Наредба №1 за поддържане и 

опазване на обществения ред в община Средец:  
 
 В Раздел ІІІ „Осигуряване на обществения ред“ 
 
Чл.17. се променя както следва: 
              „Забранява се повреждането на улични платна, тротоарни настилки, 
паметници на културата, обществени чешми, фонтани, автобусни спирки, заслони, 
осветителни тела и детски съоръжения за игра. Нарушителите се наказват с 
глоба“. 
 
В  Раздел VII „Отглеждане на животни и птици“ 
 
Създава се Чл. 44а  
„(1) Животновъдните обекти - лични стопанства, за отглеждане на 
селскостопански животни в регулационните граници на общината, подлежат на 
регистрация в ОДБХ. 
 (2) За регистрация собственикът или ползвателят на обекта подава до директора 
на ОДБХ заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ. 
(3) Заявлението за регистрация се подава чрез кмета или кметския наместник на 
населеното място, като за всяко заявление се издава входящ номер. „ 
 
Създава се Чл.44б 
„Животновъдните обекти лични стопанства трябва да отговарят на следните 
изисквания: 
1. Да са  изградени  съгласно изискванията на нормативните документи за защита и 
хуманно отношение към селскостопанските животни; 
2. Да са  снабдени  постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени 
водоизточници като при свине и птици, отглеждани във фамилни и индустриални 
ферми, се осигурява питейна вода; 
3.Да са оградени  по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното 
благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други 
животни;  
4. Да имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за 
изхранване на животните и постеля, като за птиците и свинете обособените 
места и/или съоръженията са покрити и заградени по начин, осигуряващ защита от 
диви птици и гризачи“ 
 
Създава се Чл.44в 
„Животновъдните обекти за отглеждане на свине в лични стопанства отговарят 
на следните изисквания: 
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1. имат обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин, 
непозволяващ достъпа на други животни, и е осигурена защита от гризачи; 
2. площта за отглеждане на едно животно е не по-малко от 1 кв. м; 
3. обособеното място за отглеждане, използваните съоръжения и инвентар са 
изградени от материали и по начин, позволяващи цялостно и ефективно почистване, 
дезинфекция, дезинсекция и дератизация; 
4. разполагат с хранителни корита с размери от 30 см до 35 см дължина, от 30 см 
до 35 см широчина и с височина на предния ръб 20 см и поилки; 
5. влизането на лицата до мястото за отглеждане на прасета за угояване и 
излизането се осъществява с работно облекло и обувки след преминаване през място 
за дезинфекция; 
6. имат обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, 
съобразено с броя на отглежданите животни.“ 
 
Чл.46 се изменя както следва: 
„Ал. (3) В централната градска зона включваща района между улиците „Никола 
Попов“ до пресечката с улица „Любен Каравелов“, улица „Любен Каравелов“ до 
пресечката с улица „Йорданка Николова“, улица „Йорданка Николова“ до 
пресечката с улица „Мичурин“, улица „Мичурин“, улица „Гео Милев“ до пресечката 
с улица „Никола Попов“ се разрешава в личните стопанства на физически лица да се 
отглеждат за лични нужди в собствени дворни места, следните селскостопански 
животни:  
1. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези; 
2. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо; 
3. петдесет възрастни птици независимо от вида; 
4. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.“ 
 
„Ал. (4) В останалите части от регулацията на град Средец (изключващи  
централна градска част) и в регулацията на селата от община Средец 
се разрешава отглеждането за лични нужди в собствени дворни места на следните 
селскостопански животни:  
1. два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст; 
2. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст; 
3. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези; 
4. два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст; 
5. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо; 
6. петдесет възрастни птици независимо от вида; 
7. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида. 
Ал.(5). Извън строителните граници се разрешава отглеждането на всички видове 
животни над допустимия брой за лични стопанства, с разрешение на 
административните органи /Община, БАБХ, РЗИ, РИОСВ/.“ 
 
Създава се Ал.6  
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„ Животновъдните обекти с промишлен характер трябва да бъдат регистрирани 
съгласно ЗВД“. 
 
В Чл.49 се създават: 
 
„т.9.  Организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен 
съвет и от Общинската епизоотична комисия, за мерки за ограничаване и 
ликвидиране на болести по животните; 
т.10. Поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, 
ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански 
животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект. 
т.11. Организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на 
инвентаризация на животните в животновъдните обекти - лични стопанства, и 
изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, 
вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 
работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния 
ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и го поставят на видно 
място. 
Т.12. При възникване на епизоотично огнище, кметовете и кметските наместници 
оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари, по 
прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.“ 
Чл.52 се изменя както следва: 
„Контролът по изпълнението на настоящия раздел се възлага на Звено „Общински 
ред и сигурност“, РУ Полиция, кметове, км. наместници и длъжностни лица, 
определени със Заповед на Кмет на община Средец.“ 
  
2. Възлага на кмета на община Средец изпълнението на горното решение. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма  
               “въздържали се” – 4 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
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  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на 
Бюджета към 30.06.2020г., отчет и актуализиран план по пълна бюджетна 
класификация на Бюджета и СЕС, ДЕС и ДМП. 

Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни 
дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Имате думата колеги за въпроси по докладната. Има ли 
изказвания. Г-н Кичев. 

Иван Кичев: Аз първо искам да благодаря на г-жа Колеолова за подробния 
анализ и да й благодаря за смелостта, че посочва до голяма степен слабостите и 
посочва критичния праг по който се движат финансовите параметри на общината. 
Няма да ви отегчавам, имам две питания. Ще зачета един абзац „В подкрепа на 
гореизложеното, след преглед на реално начислените разходи само за текущия 
период независимо дали са платени, се установява, че трудовите  разходи  отбелязват 
ръст от 358 078лв. за всички дейности при една и съща заетост спрямо същия период 
на миналата година. Въпреки наложените ограничения в частта местни дейности, 
завишената минимална РЗ и регламентираното увеличение като цяло на 
възнагражденията, платените обезщетения и други фактори налагат този ръст.“ имам 
следното питане, в мерките, които миналия път поради неотложност кмета отсъства, 
но г-жа Дамбулова прочете относно заздравяването на финансовото състояние, 
говорим да се въведе непълно работно време за срок от три месеца и т.н. намаляне на 
работни заплати, които многократно коментирахме. Нещо тука не ми се връзват  
нещата, един път намаляне на работните заплати, а друг път отчитаме ръст на 
трудовите разходи, нещо не мога да включа аз, отново не съм  корифей в тази област 
подчертавам. 

Анета Колеолова: Това което е посочено, става въпрос за целия бюджет на 
община Средец, това включва и делегираните бюджети в държавните дейности. 
Както знаете там в посока образование се наливат, се предоставят изключително 
много средства, завишението е поне 20% на ФРЗ и като ФРЗ на общината излиза 
много повече. Относно издръжката, направих съпоставка на начислени основни 
средства без да се влия какво е разплатено, дали са стари задължения, дали са нови 
задължения, касовия отчет не съм го анализирала, погледнах само реално 
начислените разходи, при което се установи в основните пера при материалите и 
външните услуги, че триста и няколко хиляди по-малко реално разходи не сме ги 
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направили. От тази гледна точка исках да обърна внимание, че се стараем да правим 
по-малко разходи, защото действително цифрите показват, двупосочни изводи могат 
да се направят, едното се налага за сметка на другото да не се покаже, да се прикрият 
нещата. Но в частта работни заплати действително няма как да се направи голямо 
намаление, минималните заплати, които действително скочиха, голяма част от 
персонала е на минимални заплати с тях са свързани и осигуровките, така че ФРЗ 
просто си е голям с този персонал който съществува. Знаете предприехме мерки за 
съкращение, обезщетения се изплатиха ***. 

Иван Кичев: Бях ви помолил да дадете някакво цифрово изражение на 
намалението на работните заплати на администрацията, можете ли да го направите 
сега. 

Анета Колеолова: Мисля, че беше около 50х.лв. 
Иван Кичев: Това платихте всички вие в полза на общината. И още един абзац 

„Съществена част от ресурсите са насочени в дейност „Други дейности по 
културата”.  ….. След приключване на швейцарски проект за ромския клуб има 
допълнителни разходи за устойчивост на проекта за 7 751 лв. в т.ч. РЗ  4895 лв. 
Издръжката е 79 605лв. ….. разходите за общински вестник „Средец” са 3 644 лв., 
разходи за информационно и медийно обслужване и публикации –14 220 лв., за 
озвучаване  1960 лв., за материали 19 249лв., др. външни услуги 5 922лв.“. Та 
питането ми е първо, тези външни други услуги може ли да конкретизирате какво 
включват други външни услуги и в чия полза са фактурирани тези чужди външни 
услуги, че е много неясно. Кои бяха толкова наложителните обществено интересни и 
полезни статии, които бяха публикувани та за информационно и медийно обслужване 
сме платили 14х.лв. в период на криза в която кмета еднолично намаля всички 
заплати на администрацията, само че пропусна да намали неговата и този отговор 
трябваше да го даде днеска. Намалихте ли я г-н кмете или забравихте. 

Динко Цъцаров: Сега не е времето. 
Иван Кичев: А, сега не е времето, той ще го даде с писмен отговор. Благодаря, 

забравих и аз не помня вече на сто години. 
Динко Цъцаров: Г-жо Колеолова, може ли да дадете някакъв отговор на 

въпроса. 
Анета Колеолова: Не мога да конкретизирам наистина. 
Иван Кичев: Добре, интересува ме  за медийното обслужване. 
Анета Колеолова: Може да са някакви стари плащания, не мога да кажа. 
Иван Кичев: Съжалявам, че ще ви отворя малко работа, но ще помоля да бъде 

представена справка. 
Динко Цъцаров: Колеги, други въпроси имате ли. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Г-жо Колеолова, аз имам един бърз въпрос, предполагам, че 

ще можете да отговорите на него, не е свързано с някакви цифри. Колко човека 
работят в тази сграда, изключете общинските съветници, колко човека работят  в тази 
сграда. 

Анета Колеолова: В сградата са много структури, в смисъл че има социални  
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дейности, образование, поземлена комисия, не съм правила такава сметка колко 
човека са. 

Димитър Янков: Ще бъда ли близо до истината, ако кажа нещо в порядъка на 
сто и двадесет. 

Анета Колеолова: Немога да кажа, не съм се замисляла. 
 
Димитър Янков: Ще е добре просто за ваша консумация да се позамислите. 

Уважаеми общински съветници, кмет и администрация, подобна тема ние 
обсъждахме м. май, само че тя касаеше бюджета за миналата година. Някои неща  
може би ще повторя в настоящото си изказване, но за съжаление трябва да отбележа, 
че ситуацията за първите шест месеца от тази година не бележи тенденция за 
подобряване и стабилизация спрямо предходните години, а напротив, това 
съвършено точно и искрено, бих казал е отбелязано от г-жа Колеолова в анализа. 
Анализът й е коректен, а отчета при тази ситуация, която е свършен факт и по него 
ремонти няма как да се прави по един отчет. Този отчет обаче представлява израз на 
една управленска философия, която аз категорично не споделям, ще отнеме твърде 
много време да конкретизирам детайлно защо не я споделям, но все пак на някои 
пунктове ще се спра. За да се стигне досегашното положение причините не са една и 
две, но основните са следните: общината да работи в посока към удовлетворяване *** 
на граждански инициативи, бизнес инициативи, всякакви инициативи се е 
превърнало в основен работодател на територията. Раздутите щатове, част от които 
са заемани от пенсионери, допринасят за перманентен дефицит на средствата за 
работни заплати и др. свързани плащания без да донася дори минимални ползи за 
населението и ефективност на административния капацитет от обслужването му. 
Имам непотвърдена информация, че някои от тези персони, работещи, назначени, 
дори  не посещават работното място, но регулярно им се изплаща възнаграждение за 
неположен труд. Това е резултат или на шуробаджанащина, не знам как да го нарека 
или на нехайство на различни управленски нива, нямам намерение да се превръщам  
в следствен орган, не ми са такива функциите като общински съветник, но се 
чувствам длъжен да споделя това. И в случай, че не е вярно се извинявам, но ако 
съществува дори и инцидентна подобна порочна практика, тя трябва незабавно да 
бъде изкоренена от една страна като корупционна, а от друга като натоварваща 
общинския бюджет. Друго нещо, продажбите са основното перо в обслужването на 
задълженията по заемите през последните осем години. От друга страна голяма част 
от заемите са поемани по изпълнение на проекти с минимални обществени ползи, 
част от тях са при 100% външно финансиране, но до приключване на изпълнението те 
също се нуждаят от кредитна обезпеченост. Допълнително те натоварват общинския 
бюджет за поддържане на заложените дейности през периода на устойчивост, който 
обичайно е поне пет години. Към настоящият момент всички ние сме пред свършен 
факт относно  поетите вече ангажименти по проекти. Отбелязвам това обаче с 
някаква надежда за в бъдеще, надеждата – общинското ръководство занапред да 
прави прецизна обосновка на ползите от всеки бъдещ нов проект преди да го 
представят пред общинския съвет. Считам, че в организацията на работата, 
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отчетността и контрола на общинските предприятия са нужни незабавни промени, 
дори и такива в посока преобразуването  на дружествата по Търговския закон. Това 
от една страна би им дало по-висока самостоятелност, а от друга би толерирало 
инициативност в ръководствата им в посока на търсене на по-ефективна организация 
и бизнес начинания, както и възможности за допълнителна финансова мотивация ***. 
И на първо място, най-важното, те няма да са в тежест на общинския бюджет и ще 
бъдат принудени да се вместват в собствената си финансова рамка. Това в по-голяма 
степен се отнася до ОП“ОБЧ“, което е един съществен генератор на просрочени 
задължения, така ли е г-жо Колеолова. Така е, вие го посочвате. Относно данъците и 
такса битови и други  отпадъци считам, че новите нива от началото на този мандат са 
пределно високи и следва преоценката им в посока намаление. И тъй като кмета и 
администрацията едва ли ще се сетят да го направят, аз от тази трибуна ще направя 
следните обръщения към гражданите на общината. Уважаеми съграждани, първо ви 
се извинявам, че ние съветниците от СДС, дори и с подкрепата на колегите от БСП и 
техни инициативи в тази посока, не успяхме да убедим кмета и управляващата група 
в посока по-ниски данъчни ставки. Също искам да ви благодаря за обществено 
отговорното ви поведение, защото цифрите в този отчет сочат постъпления от 
данъци, имущество и МПС в посока увеличение от 130х.лв. над прогнозните 
бюджетни нива и това без да е включено такса смет, това са цифрите посочени в 
отчета, уважаеми дами и господа, администрация и управляващи съветници, обаче 
факта, че хората плащат дори и в тази тежка здравна, социално-икономическа и 
всякаква криза и политическа към настоящия момент, от това не следва, че те трябва 
да бъдат изнудвани с все по нарастващи данъци, такси, цени на услуги и пр. Мога да 
продължавам, но ще се ориентирам вече, защо г-н председателя може да ми направи 
забележка. В началото бях в двоумение, какво да засегна в настоящата си изява, дали 
конкретни цифри и пр. или по-генерални проблеми каквито, предпочетох второто. 
Надявам се, предпочетох второто с надеждата, че думите ми ще бъдат чути, разбрани 
и тези идеи които споделям да бъдат споделени от вас колеги управляващи, към 
управляваща група се обръщам. В заседанията на постоянните комисии зададох 
няколко въпроса, на които г-жа Колеолова отговори удовлетворително, така че няма 
да ги задавам отново, дори за протокола, излишно е. Дадох и две препоръки, които 
надявам се тя няма да забрави, също няма да ги споделям, благодаря ви за което. 

 Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. …Ако няма други изказвания 
пристъпваме към гласуване, трябва да се гласува всяка една точка от докладната 
поотделно. Гласуваме точка 1. Приема касовия отчет на бюджета към 30.06.2020г. и 
утвърждава актуализиран годишен план на приходите и разходите по пълна 
бюджетна класификация, съгласно Приложение 1. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 
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1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева   - 

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

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

 Динко Цъцаров: Приема се. Точка 2. Приема отчета за финансовия дълг към 
30.06.2020г - Приложение 2. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
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 Динко Цъцаров: Приема се. Точка 3. Приема отчета за състоянието на 

просрочените вземания и задължения  към 30.06.2020 – Приложение 3 и 3а. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

 Динко Цъцаров: Приема се. Точка 4. Приема отчета и актуализирания план на 
Инвестиционната програма, съгласно поименен списък - Приложение 4, 4а и 4б. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев         - 
  4.   Даниел Николов Чолаков         - 
  5.   Димитър Киряков Янков       против 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        против 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
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  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: Приема се.   Точка 5. Приема актуализирания план и отчета на 
СЕС към НФ и РА, ДЕС и ДМП към 30.06.2020 г. – Приложение 5. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

 Динко Цъцаров: Приема се. Точка 6. Утвърждава разхода  за посрещане на 
гости на Кмета в размер на 2 741 лв. и  636 лв. на Председателя на ОС , сумата за 
командировки на Кмета - 180 лв. в страната  и 159 лв. в чужбина и сумата за 
командировки на Председателя на ОбС- 577лв. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
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Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

 Динко Цъцаров: Приема се. Точка 7. Утвърждава отчета за получените и 
изразходени  субсидии на  Читалища, Спортен клуб по борба, Футболен клуб, 
Волейболен клуб, Клуб по корабомаделизъм, „Медицински център 1“, СНЦ „Диалог“ 
за първото шестмесечие на 2020г.   
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 2 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
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  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: Приема се. Точка 8. Приема отчета за изпълнението на 
показателите по чл.130 от ЗПФ -  приложение 6. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

 Динко Цъцаров: Приема се. Т. 9. Приема  информацията по чл.137 от ЗПФ на 
МБАЛ Средец, съгласно приложението. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

 Динко Цъцаров: Приема се. Колеги, с това гласуването приключи, докладната 
се приема. Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 160 

26 август 2020 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.137, чл.122 и чл.124 от Закона за 
публичните финанси и чл.37, чл.38 и чл.46 от Наредбата за съставяне на 
бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Средец, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Приема касовия отчет на бюджета към 30.06.2020г. и утвърждава 
актуализиран годишен план на приходите и разходите по пълна бюджетна 
класификация, съгласно Приложение 1.  

2. Приема отчета за финансовия дълг към 30.06.2020г - Приложение 2. 
3. Приема отчета за състоянието на просрочените вземания и задължения  

към 30.06.2020 – Приложение 3 и 3а. 
4. Приема отчета и актуализирания план на Инвестиционната програма, 

съгласно поименен списък - Приложение 4, 4а и 4б. 
5. Приема актуализирания план и отчета на СЕС към НФ и РА, ДЕС и ДМП 

към 30.06.2020 г. – Приложение 5. 
6. Утвърждава разхода  за посрещане на гости на Кмета в размер на 2 741 лв. 

и  636 лв. на Председателя на ОС, сумата за командировки на Кмета - 180 лв. в 
страната  и 159 лв. в чужбина и сумата за командировки на Председателя на ОбС- 
577лв. 
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7. Утвърждава отчета за получените и изразходени  субсидии на  Читалища, 
Спортен клуб по борба, Футболен клуб, Волейболен клуб, Клуб по корабомаделизъм, 
„Медицински център 1“,  СНЦ „Диалог“ за първото шестмесечие на 2020г.   

8. Приема отчета за изпълнението на показателите по чл.130 от ЗПФ -  
приложение 6. 

9. Приема  информацията по чл.137 от ЗПФ на МБАЛ Средец, съгласно 
приложението. 
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Димитър Янков: Искам за отрицателния вот. Колеги, този път ще бъда много 
кратък, няма да повтарям неща, които вече казах. Казах и нещо друго, този отчет е 
един свършен факт, дали ще го гласуваме или няма да го гласуваме, как ще го 
гласуваме не е чак толкова от значение. Гласувах против единствено за това, че от 
началото на тази сесия, от началото се започна и с дневния ред, вие подлагате на 
подигравка общинския съвет като цяло управляващите. Подлагате на подигравка 
гражданите на община Средец, затова гласувах против, затова и ще гласувам против. 
 
 Яна Биюкова: Това е ваше мнение. 
 Димитър Янков: Естествено. Благодаря. Ако обичате така да се говори, 
заповядайте на трибуната г-жо Биюкова, а не да ми се усмихвате иронично. 
 Иван Кичев: Янче, поне мълчи бе миличка, поне мълчи, че е смешно, мълчи и 
навеждай глава и знай ***, поне мълчи, че ставате за смях. 
 

Динко Цъцаров: Колеги, не влизайте в пререкания. Продължаваме с ТОЧКА 
ЧЕТВЪРТА от днешния дневен ред –  Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна 
държавна собственост с отпаднала необходимост за Министерство на 
отбраната. 

От залата излезе Йона Чобанова и Димитър Янков. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция  

„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 
1 глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 161 
26 август 2020 година 

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

местната администрация и във връзка с чл.54 от Закона за държавната 
собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Дава съгласие да бъдат безвъзмездно прехвърлени четири от осем броя 
недвижими имоти, апартаменти – частна държавна собственост от жилищния 
фонд на Министерство на отбраната, предоставени в управление на ИА „Военни 
клубове и военно – почивно дело“ в полза на община Средец както следва: 

- бл.5, ет.1, ап.1 – актуван с АЧДС № 8763 / 10.05.2018г.; 
- бл.5, ет.1, ап.2 – актуван с АЧДС № 8764 / 10.05.2018г.; 
- бл.11, ет.1, ап.1 – актуван с АЧДС № 8767 / 10.05.2018г.; 
- бл.13, ет.1, ап.3 – актуван с АЧДС № 8772 / 10.05.2018г.. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 1 

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

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

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 
 
 
 От залата излезе Иван Кичев. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване 
върху имот 10166.23.576 по КККР на с. Варовник в полза на Министерство на 
вътрешните работи. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 162 
26 август 2020 година 

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

местната администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост,  чл.51, 
ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост, 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот с 
идентификатор 10166.23.576 по КККР на с. Варовник с площ 1236 кв.м. с начин на 
трайно ползване- изоставено трайно насаждение със съседи: 10166.23.21, 
10166.23.592, 10166.23.575, в полза на Министерство на вътрешните работи 
Дирекция „Комуникационни и информационни системи” ЕИК 000695235, с адрес 
гр.София 1000, ул.”6-ти септември” №29, за извършване на дейности, свързани с 
функциониране на радиокомуникационна система по ТЕТРА стандарт на МВР, за 
срок от 10 години.  

2. Възлага на Кмета на Община Средец да издаде заповед в полза на заявителя 
и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване, считано от 
03.07.2020 година.  
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от групата 
общински съветници на ПП Съюз на демократичните сили, относно: 
Обсъждане и гласуване на представената от кмета на община Средец на 
заседание №10 на 29.07.2020г. отразена в Протокол №10 – програма за 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

оздравителни мерки на финансовото състояние на общината. Г-н Гюров, само 
вие сте представител на вносителите, аз ли да я изчета. 

Лало Гюров: Да. 
Председателят на съвета зачете докладната записка. 
В залата влезе Димитър Янков. 
Динко Цъцаров: Г-н Янков, нямаше ви, аз изчетох докладната. 
Димитър Янков: Да, аз при всички положения щях да предпочета вие да я 

изчетете, четенето ми дойде малко повече. Ако мога само две-три допълнителни 
думи. 

Динко Цъцаров: Да, заповядайте да я представите. 
Димитър Янков: Значи колеги всичко е казано в докладната, няма смисъл да се 

повтаря едно и също. Няма как да направим *** да ви кажа честно, аз исках да се 
номерират член еди кой си, за да е прегледно, отваряме и казваме по член еди кой си, 
точка еди коя си от предложението на тази план-програма, за да може да се обсъжда. 
Сега не че не може да се обсъжда, обаче дори и това не беше направено да се 
номерират като точки и подточки. Считам тази програма има много неща, които 
могат в нея да бъдат подобрени, много нови неща да бъдат вкарани, но все пак 
главната счетоводителка, защото мисля, че тя е писала програмата, тя не е тука да я 
питаме, но по стил и други неща добре си е свършила работата поне от гледна точка 
на написаното за ограничаване на разходите. И се надявам след като кмета е 
подписал, той да я изпълнява тази програма, но все пак трябва да има едно решение, 
което е на общинския съвет в тази посока, защото част от нещата, които трябва да се 
свършат по нея, те не са много популярни. И ако г-н кмета си мисли, че по този начин 
нещо групата на СДС се е паянтила с цел да се вкара, едва ли не да му създаваме 
неудобства, не, ако прецизно гледа на нещата ще разбере, че това е по-скоро в посока 
СДС да му помогне, ако щете да поеме и част от негативите. Аз предложение за 
промени няма да правя, това е преценила г-жа счетоводителката, г-н кмета, изобщо 
целия екип, не знам колко човека сте го разработвали. Поне това е хубаво обаче, да 
влезе в дневния ред и да бъде гласувано, и това беше мотива и на мен и на колегите 
от СДС, благодаря. 

В залата влезе Иван Кичев. 
Динко Цъцаров: И аз благодаря г-н Янков. …Ако нямате други изказвания 

гласуваме докладната. Който е съгласен с проекта за решение в нея моля да гласува.     
Общински съвет – Средец приема представената от кмета на община Средец 
Програма за финансово – икономически мерки. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – няма,  
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 163 
26 август 2020 година 

 
На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 
 Общински съвет – Средец приема представената от кмета на община Средец 
на заседание №10/29.07.2020г. Програма за финансово – икономически 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 

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;  
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• 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; 

• 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; 



108. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

• 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. 

  
 
 От залата излезе Димитър Янков. 
 Иван Кичев: Аз мога ли да задам един въпрос много бърз към г-жа Колеолова 
във връзка с докладната. Тя е няма, ами ефекта от едномесечните мерки много ме 
интересуват дали има възможност да се направи една бърза сметчица, не сега от 
едномесечните мерки във връзка с програмата дали има някакъв ефект в цифрово 
изражение. Г-жа Бойчева ще я помоля да запомни въпроса да го предаде. 
 Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме със СЕДМА ТОЧКА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 
20273.42.46, находящ се в землището на с. Дебелт. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” –  2 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 164 
26 август 2020 година 

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

местната администрация, чл.78а от ППЗСПЗЗ, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с 
идентификатор 20273.42.46 по КККР на с. Дебелт с площ 3138 кв.м. с начин на 
трайно ползване – пасище, седма категория в м.”Недялкови каби” с номер по 
предходен план №000311 с граници и съседи: 20273.43.53, 20273.42.48, 20273.42.45, 
от нтп - „пасище” на нтп - „друг вид земеделска земя”. 

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 11 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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 
 
 
 От залата излезе Лало Гюров. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска 
собственост в с. Дюлево. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция  
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 
гласа, докладната не се приема.  

Общ брой на общинските съветници – 17 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  8 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

 В залата влезе Димитър Янков. 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов 

– Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска 
собственост в с. Белила. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция  
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 
гласа, докладната не се приема.  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 11 
Гласували: “за” –  8 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 

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

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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 
 
 
 В залата влезе Лало Гюров. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 46348.18.25 по КККР на с. Малина. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” –  3 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 167 
26 август 2020 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 

поземлен имот с идентификатор 46348.18.25 в размер на 2866,00 лева. 
2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 

тайно наддаване на имот с идентификатор 46348.18.25 по КККР на с. Малина с 
начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, с площ 11499 кв.м., девета 
категория в м.”Около село” с граници и съседи: 46348.18.2, 46348.18.99, 46348.9.20, 
46348.18.29, 46348.18.18, 46348.18.8, 46348.18.7, 46348.18.30, с начална тръжна цена  
3200,00 лева. 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

 3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи 
договора за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 17974.100.15 по КККР на гр. Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 168 
26 август 2020 година 

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

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2020 година и включва в Раздел ІІІ В- имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №76 – имот с идентификатор 17974.100.15, находящи 
се в землището на гр. Средец. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 17974.100.15 в размер на 90,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на имот с идентификатор 17974.100.15 по КККР на гр. Средец с 
начин на трайно ползване- „друг вид земеделска земя”, с площ 138 кв.м., с граници и 
съседи: 17974.100.659, 17974.100.16, 17974.26.510, 17974.26.201, 17974.100.6, с 
начална тръжна цена 100,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи 
договора за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.109.59 по КККР на 
гр.Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 169 
26 август 2020 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 

поземлен имот с идентификатор 17974.109.59 в размер на 1989,00 лева. 
2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 

тайно наддаване на имот с идентификатор 17974.109.59 по КККР на гр.Средец с 
площ 2637 кв.м. с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, девета 
категория, в м.”Малката река”, с граници и съседи: 17974.109.60, 17974.28.537, с 
начална тръжна цена  2190,00 лева. 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи 
договора за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот с 
идентификатор 29221.97.779 по КККР на с. Момина църква. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 170 
26 август 2020 година 

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

местната администрация, чл.41, чл.43, чл.51 от Закона за горите, чл.26 и чл.27 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска  собственост,   

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен търг с 

явно наддаване, на 10,000 дка от имот с идентификатор 29221.97.779 по КККР на 
с.Момина църква, целия с площ 53,008 дка, осма категория с нтп- нелесопригодна 
площ- дървесна растителност, храсти, м.”Старите лозя”, с номер по предходен 
план №000779; 

2. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедурата на търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на описания в т.1 имот, при начална тръжна цена 
20 лева/дка за срок до 10 години и сключи договора за  наем, съгласно разпоредбите 
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                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост, считано от стопанската 2020/2021 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – няма 

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

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

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       против 
 
 
 От залата излезе Димитър Янков. 

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

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция  
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 171 
26 август 2020 година 

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

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



117. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Отказва да закупи недвижим имот с площ от 636кв.м. с предложена цена от 
6500лева /шест хиляди и петстотин лева/, представляващ имот пл. № 776 в квартал 
24 по плана на с. Дюлево, който по подробен устройствен план е предвиден за 
изграждане на обект  публична общинска собственост - озеленяване и дава съгласие 
същият да бъде продаден от наследника З. Т. Б. на трето лице. 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от 
закупуване на съсобствен имот в с. Дюлево по реда на чл.33 от Закона за 
собствеността. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция  
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

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

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

 



118. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 172 
26 август 2020 година 

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

местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Отказва да закупи масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 
от 61кв.м., гараж – 36кв.м. и стопанска постройка – 45кв.м.  с  отстъпено право на 
строеж върху общински имот УПИ ІІ-265, квартал 47 по плана на с. Дюлево, целият 
с площ от 820кв.м. при граници: улица,   УПИ ІІІ-266, УПИ ІV-266, УПИ V-267, УПИ 
ХV-264, УПИ ХІV-264 и УПИ І-263  и дава съгласие сградите да бъдат продадени от 
собствениците Я. Н.Т., В. Н. Т. и П. В. П. на трето лице на  цена от 56000лева 
/петдесет и шест хил.лв./. 
 

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

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

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

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



119. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция  
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 173 
26 август 2020 година 

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

местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Отказва да закупи Поземлен имот с идентификатор 20273.501.513.2  по КККР 
на с. Дебелт представляващ: сграда за търговия със застроена площ от 109кв.м. /по 
нот.акт 90кв.м./  и дава съгласие същият да бъде продаден от собственика Ж. Г. И. 
на трето лице на  цена 36000лева /тридесет и шест хил. лв./. 
 

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

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

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

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 
 
 



120. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред  – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от 
закупуване на съсобствен имот в с. Зорница по реда на чл.33 от Закона за 
собствеността. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция  
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 174 
26 август 2020 година 

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

местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Отказва да закупи масивна   жилищна сграда със застроена площ от 65кв.м., 
полумасивна стопанска сграда – 82кв.м. и лятна кухня – 15кв.м.  с  отстъпеното 
право на строеж върху общински имот УПИ ІІІ-48 квартал 35 по плана на 
с.Зорница, целият с площ от 3615кв.м. при граници: улица, улица,  УПИ ІV-49 и УПИ 
ІІ-46 и дава съгласие сградите да бъдат продадени от собствениците Р.С.Р. и 
Д.С.Х. на трето лице на  цена от 6000 лева /шест хил.лв./. 
 

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

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

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

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



121. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

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

Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред  – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в 
гр.Средец. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция  
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 175 
26 август 2020 година 

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

местната администрация, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост и 
чл.12, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Отдава под наем, чрез процедура на публичен търг с тайно наддаване на 

част от терен - публична общинска собственост с площ от 6 кв.м., находящ се  в 
източната част на Урегулиран поземлен имот V, квартал 21, зона втора по плана на 
гр.Средец, за поставяне на метален павилион. 

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за ползваните 6 кв.м. площ 
в размер на 11,40 лв. без вкл. ДДС. (определена съгласно Приложение № 1, т. VІІ от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост). 

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за наем за срок от 5 години. 
 

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



122. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от днешния дневен ред  –      
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на имоти в землището на с. Белила и с. Дебелт. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 176 
26 август 2020 година 

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

местната администрация, чл.11, ал.1 от Закона за пчеларството, чл.24а, ал.5 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.26, чл.27 от 
НРПУРИВОС, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да бъдат отдаден под наем, чрез публично оповестен търг с 
явно наддаване, следните общински имоти: 

- имот с идентификатор 03455.11.165 по КККР на с.Белила, с площ 15224 
кв.м., девета категория с нтп- изоставено трайно насаждение, с номер по 
предходен план №000165; 



123. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

- имот с идентификатор 20273.12.219 по КККР на с.Дебелт, с площ 1928 кв.м., 
девета категория с нтп- друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по 
предходен план №000219; 

- имот с идентификатор 20273.12.235 по КККР на с.Дебелт, с площ 1984 кв.м., 
девета категория с нтп- друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по 
предходен план №000235; 

- имот с идентификатор 20273.12.679 по КККР на с.Дебелт, с площ 5205 кв.м., 
девета категория с нтп- друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по 
предходен план №000649; 

- имот с идентификатор 20273.12.680 по КККР на с.Дебелт, с площ 3598 кв.м., 
девета категория с нтп- друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по 
предходен план №000680; 

- имот с идентификатор 20273.12.684 по КККР на с.Дебелт, с площ 1578 кв.м., 
девета категория с нтп- друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по 
предходен план №000684; 

- имот с идентификатор 20273.12.685 по КККР на с.Дебелт, с площ 1797 кв.м., 
девета категория с нтп- друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по 
предходен план №000685; 

- имот с идентификатор 20273.12.686 по КККР на с.Дебелт, с площ 2164 кв.м., 
девета категория с нтп- друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по 
предходен план №000686. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедурата на търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на описаните в т.1 имоти, при начална тръжна 
цена 12 лева/дка за имоти с нтп- изоставено трайно насаждение и 20 лв./дка за 
имоти с нтп- друга селищна територия, за срок до 10 години и сключи договора за 
наем, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, считано от 
стопанската 2020/2021 година. 
 

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

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

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



124. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТА от дневния ред  – Докладна записка 
от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор 
на представител от Общински съвет за член на Областния съвет за развитие на 
област Бургас. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Имате думата колеги за предложение кой да бъде представител 

от общинския съвет в областния съвет за развитие. 
Иван Кичев: Някой най-компетентен трябва да бъде. 
Динко Цъцаров: Г-н Стаматов. 
Тодор Стаматов: Аз предлагам г-н Цъцаров. 
Динко Цъцаров: Други предложения колеги. Г-н Кичев. 
Иван Кичев: Яна Биюкова. 
Яна Биюкова: Аз си давам отвод. 
Динко Цъцаров: Ако няма други, заповядайте за предложения за заместник на 

представителя. Заместник при невъзможност за участие на определения представител 
в ОСР, заповядайте колеги. Г-н Янков. 

Димитър Янков: Предлагам г-жа Биюкова. 
Динко Цъцаров: Има ли други предложения колеги. …Нямате. Постъпили са 

две предложения, Динко Цъцаров за представител на община Средец и при 
невъзможност да бъде заместван от г-жа Биюкова, който е съгласен с предложенията 
моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 177 
26 август 2020 година 

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

местната администрация и чл.45 ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
    



125. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

1. Общински съвет на община Средец избира г-н Динко Цъцаров за 
представител от общински съвет за член на Областния съвет за развитие на 
област Бургас. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител  в ОСР, 
той ще бъде заместван от г-жа Яна Биюкова.  
 
 

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

Докладва Йона Чобанова член на постоянната комисия. 
Динко Цъцаров: Колеги, това е предложението на комисията. Аз имам едно 

предложение по т.3 във връзка с пожара. По нашата Наредба за отпускане на 
еднократни финансови помощи тавана е 500лв., правя предложение да бъдат 
отпуснати 500лв. 

Йона Чобанова: В предвид това, че няма достатъчно средства в... 
Динко Цъцаров: Можем да актуализираме бюджета, това ми е предложението, 

ако искате го гласувайте. Има ли други предложения колеги. …Нямате. Гласуваме 
предложението сумата от 300лв. да се увеличи на максималния размер от 500лв., 
който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, прие се.  
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направеното изменение. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” –  
няма; “въздържали се” –  няма, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 178 

26 август 2020 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Отпуска еднократни финансови помощи на: 
§ Д. Д. Т., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ А. А. Г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ Д. Д. Г., живуща в гр. Средец – сумата от 500лева. 

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



126. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев         - 
  4.   Даниел Николов Чолаков         - 
  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: Последна точка ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред 
– Питания. 
 Димитър Янков: Преди това едно процедурно предложение, ако може. Две 
докладни не минаха, какво ще правим с тези продажби колеги. Не минаха, следващия 
път ще минат. Уважаеми дами и господа от управляващата група, нито СДС, нито 
БСП търси някакви дребни реванши, ние искаме конструктивен диалог в полза на 
нашите граждани. Не е това някаква си дребна победа, че две точки от дневния ред не 
минали, не казвам, че аз ще гласувам за тях, но тъй като беше много рехава работата, 
правя процедурно предложение те да се прегласуват, ако се приеме добре, ако не – 
здраве.  
 Динко Цъцаров: Колеги, гласуваме предложението на г-н Янков да се 
прегласуват двете точки, които не бяха приети, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.  
 Динко Цъцаров: Приема се. Преди да престъпим към прегласуване, на 
основание правилника на общинския съвет обявявам петнадесет минутна почивка.  
 След изтичане на времето заседанието продължи с кворум от тринадесет 
общински съветника. 
 Динко Цъцаров: Продължаваме заседанието. Предложението на г-н Янков да 
бъдат прегласувани т.8 и т.9 от дневния ред. ТОЧКА ОСЕМ – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – 
частна общинска собственост в с. Дюлево, няма нужда да чета предложенията и 
решенията пак. Подлагам докладната на повторно гласуване, който е съгласен с 
предложенията в нея, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 



127. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

  Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 165 
26 август 2020 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 3 350,00 лв. 

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

наддаване на Урегулиран поземлен имот ІІ - 313 в квартал 31 с площ от 650 кв.м. по 
плана на с. Дюлево, при граници на имота: УПИ ІІІ-313, УПИ XXІ-312, УПИ І-313 и 
улица, при начална тръжна цена в размер на 3 350,00  лв. /без вкл. ДДС/. 

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

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



128. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТ от дневния ред - Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна 
общинска собственост в с. Белила, който е съгласен с предложенията в докладната, 
моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
  Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 166 
26 август 2020 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 3 860,00 лв. 

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

наддаване на Урегулиран поземлен имот І - 18 в квартал 17 с площ от 942 кв.м. по 
плана на с. Белила, при граници на имота: имот 501.15, имот 501.16 имот 501.17, 
улица и имот 501.18, при начална тръжна цена в размер на 3 860,00  лв. /без вкл. 
ДДС/. 

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

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



129. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

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

  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 Динко Цъцаров:  ТОЧКА  ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Питания. Колеги,  ще ви 
прочета питанията по реда на тяхното постъпване в деловодството на общинския 
съвет. Първо е питането от 12.08.2020г. от Иван Кичев, Йона Чобанова, Янко 
Германов, Даниел Чолаков в качеството им на общински съветници.  
 Приложен е текста. 



130. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 



131. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

 



132. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

 Динко Цъцаров: Г-жо Дамбулова, заповядайте. 
 Николина Дамбулова: Уважаеми общински съветници, по първия въпрос 
относно намаленото работно време, мога само да заявя, че не е своеволие на кмета, 
защото закона сам казва, че на основание чл.138А, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, 
работодателя може да установи за целия период на обявеното извънредно положение 
или обявената извънредна епидемиологична обстановка или за част от този период 
непълно работно време за работници и служители, които работят на пълно работно 
време. Всички знаете, че съгласно чл.38 от ЗМСМА орган на изпълнителната власт е 
кмета на общината. Кмета на общината, както и кметовете на кметствата с. Дебелт,  с. 
Драчево и с. Орлинци не са ползвали такъв отпуск, защото всички те по право са по 
трудово отношение освен това, че е несъвместимо, те не са работодатели на самите 
себе си. От цитираната по-горе разпоредба на чл.38 от ЗМСМА става ясно, че кмета 
на общината и кметовете на кметства са избрани пряко от населението, нямат 
работодател по смисъл на КТ и съответно не може да се приложи тази разпоредба. 
 Иван Кичев: В тази връзка, кой разписва отпуската на кмета, за да ползва 
отпуск кой му дава разрешение. 
 Николина Дамбулова: Той само уведомява, както и председателя на общинския 
съвет той не получава разрешение. 
 Иван Кичев: Мен ми е много интересно, защо вие давате отговор при 
положение, че кмета е тука и да ни даде директно отговора, аз не мога да разбера що 
за практика е това. Г-н кмете отговорете на въпроса, който сме ви задали. 
 Николина Дамбулова: Аз като негов заместник отговарям. По втория въпрос, по 
препоръки на РЗИ се направи основна дезинфекция на цялата сграда на общинска 
администрация. Като дезинфекцията осъществи фирма "Битълсите 1"ООД съгласно 
подписан договор от 26.03. т.г. на стойност от 17430лв. за  дезакаризация, 
дезинсекция, дезинфекция и др.  услуги.  Фирмата е избрана чрез събиране на оферти 
тъй като стойността не надвишава 30х.лв. 
 Иван Кичев: Това фирма от Средец ли е. 
 Николина Дамбулова: Не мога да ви кажа. Мисля, че е от Бургас фирмата, не 
мога в момента, момент... 
 Иван Кичев: Питането ни беше за конкретния случай каква сума е заплатена. 
Тази сума която цитирате визира общия договор, така ли да го разбирам.  
 Николина Дамбулова: Влиза да, в този общия договор. 
 Иван Кичев: А за конкретния случай има ли заплатена сума. 
 Николина Дамбулова: Не съм убедена дали е платено на фирмата. 
 Иван Кичев: Аз пък съм убеден. 
 Николина Дамбулова: Да, Бургаска е фирмата. 
 Динко Цъцаров: На третия въпрос г-н Камалиев предполагам, че вие ще 
отговорите. 
 Иван Кичев: Ние после ли ще ги коментираме въпросите, защото аз... 
 Динко Цъцаров: Да, може. Нека да се излушат отговорите. 
 Божидар Камалиев: Да, има сключен договор с фирма "3S СОТ" на 01.03.2018г. 
С встъпването ми в длъжност на 01.07. след като направих ревизия на договорите, 
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констатирах, че така сключения договор не е в интерес на предприятието, на 
общината, а обект 1377 на ул. "Дружба" №4 не е наша собственост. Ел. енергията, 
която се консумира не се заплаща от "3S СОТ" и затова прекратих договора на 
31.07.2020г.  Благодаря. 
 Динко Цъцаров: И аз благодаря. Заповядайте. 
 Бисер Петков: Уважаеми дами и господа общински съветници, ще ви запозная 
с офертата която пристигна от фирмата, която е оторизирана да обслужва 
гаранционно "ББ-кубовете". Във връзка с получено запитване от община Средец за 
условията за приемане изпълнение на контейнери "ББ-куб" за постоянно съхранение 
на лицензирана площадка, ви информираме следното: фирмата притежава площадка 
за която е издадено валидно комплексно разрешително за дейности с отпадъци 
включително и постоянно съхранение на контейнери тип "ББ-куб". Към настоящия 
момент там има капацитет за приемане, за постоянно съхраняване, за пълнените с 
негодни и забранени за употреба пестициди контейнери. Разположени са в момента в 
м. "Калиманкови кашли". Цената на услугата, приемане и постоянно съхраняване на 
запълнените контейнери е 5х.лв. без включен ДДС. Плащането се извършва авансово 
в срок от пет дни след дата на сключване на договора. Цената за транспортиране и 
разтоварване с кран на площадката за постоянно съхраняване е 390лв. без ДДС. Като 
товаренето на контейнерите от "Калиманкови кашли" е задължение на общината. Или 
за един "ББ-куб" за приемането е 6х.лв. с ДДС, за транспорт 468лв. с ДДС, общо 
6468лв. с ДДС за контейнер. Общо за всички контейнери 258720лв.  
 Янко Германов: Това еднократно ли е. 
 Бисер Петков: Еднократно е. Това е за да бъдат депонирани и извозени от 
територията на общината. Имаме готовност за внасяне на докладна записка след като 
бъдат намерени необходимите средства за извършване на дейността. 
 Динко Цъцаров: На въпрос номер пет - във връзка с избран изпълнител по 
обявена обществена поръчка моля да ни се отговори следното: Защо при определяне 
на комплексната оценка по-точно коефициентът на тежест, съгласно протокол №2 за 
избран изпълнител, сумарната стойност е 90%, а не 100% както би следвало да бъде? 
От къде се получава това разминаване? Допустимо ли е по ЗОП участие само на една 
фирма и ако е допустимо, при какви условия? Има ли отговор на този въпрос. 
 Николина Дамбулова: При нас в общинска администрация такъв въпрос не е 
постъпвал. 
 Динко Цъцаров: Това е което се праща и при мен и при вас. 
 адв. Ирина Камбурова: Ако желаете аз мога да отговоря устно, понеже 
прочетохте в началото, че искате писмени отговори, не са поставени към мен. Понеже 
въпросите са с юридическо естество аз мога да отговоря устно на въпросите, ако 
пожелаете просто да ги изчетете един по един, за да отговоря, ако не възразявате. Ако 
държите да е писмен отговора просто ще го получите допълнително. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте 
 адв. Ирина Камбурова: По номера не мога да ги помня, има много поръчки 
събрани. Сумарната стойност зависи от това каква тежест е определил възложителя в 
самите оценки, така че в правомощията на възложителя е той да прецени дали една 
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обществена поръчка може да бъде с тежест 50-точки, 40-точки, 30-точки и да 
определи тежестите на всеки един от критериите, които са възложени за оценка. Т.е. 
така са определени, това не е грешка, няма противоречие със закона, това са 
максималния брой точки, които би могла да получи една оферта. Така, че съгласно 
закона това не е допустимо. 
 Иван Кичев: 90% са 90-точки така ли да го тълкувам, защото някъде го 
изписвате точки, а тука проценти. 
 адв. Ирина Камбурова: Да, значи определянето на една оценка съгласно 
изискванията на Закона за обществените поръчки става по два начина, чрез 
определяне на конкретни точки по всеки един от показателите, които се определят и 
чрез определяне на тежестта на всеки един от критериите в комплексната оценка, 
която има. Така, че има случаи, при нас няма такава практика по принцип в общината 
да има разлика в тежест и точки, но в множеството от случаите точките съответстват 
на тежестта. 
 Иван Кичев: Защото досега не е имало такъв случай, за това питам, аз не съм 
компетентен, вие сте компетентна да кажете. 
 адв. Ирина Камбурова: Ами така са определени, аз предполагам, че това касае 
поръчките за ремонтните дейности, защото там се определя за всеки един вид от 
дейностите каква тежест има. Примерно асфалтирането носи по-голяма тежест 
предвид на това, че самата услуга е по-скъпа, примерно от колкото едно изкопаване. 
И предполагам че това са били съображенията на колегите от строителството, защото 
те са хората които трябва да определят тежестта в едно строителство кое носи най-
голяма тежест, така че това мога да кажа по този въпрос. 
 Динко Цъцаров: И другото, допускано ли е по ЗОП участие само на една фирма 
и ако е допустимо при какви условия. 
 адв. Ирина Камбурова: Ами значи при условията на закона, в закона изрично е 
записано, че дори и да е постъпила една оферта, ако тази оферта  отговаря на 
изискванията на възложителя няма пречка да се договаря. Ако обаче възложителя 
приеме, че има несъответствие няма пречка процедурата да бъде прекратена и 
респективно да бъде обявена нова процедура. Но в случая, че офертата отговаря на 
поставените от възложителя изисквания, не мога да ви цитирам член на закона, но в 
Закона за обществените поръчки изрично е записано, че няма пречки. Дори 
включително с последните изменения от началото на тази година, на 2020г. 
облекчените процедури, които се правиха само със събиране на оферти, които не 
подлежаха на обжалване, нали така наречените облекчени процедури, там имаше 
задължително изискване за минимум три оферти, но единствено и само за тях, които 
не подлежат на обжалване т.е. няма контрол от самите участници, ако е една фирма 
имаше задължение да се удължава срока. След удължението на срока, ако не 
постъпят допълнителни оферти, възложителя има право отново да продължи 
процедурата, това беше по стария ред. А сега вече и затова го премахнаха, достатъчно 
е да е налице една оферта, която да покрива на 100% изискванията на възложителя. 
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 Иван Кичев: Благодаря. Аз от миналия път имах питане и бях помолил г-н 
Цъцаров да ви предаде. Да ми цитирате точно членовете от Закона за обществените 
поръчки на базата на която беше отстранена... 
 адв. Ирина Камбурова: Ще ме извинявате, че не мога да ви ги цитирам, но мога 
да ви дам насока от където да ги прочетете. Значи решението... 
 Иван Кичев: Аз положих усилия, но не можах да намеря точно това в протокол 
№2, вие сте цитирали едни членове, които никъде не срещнах задължително условие 
за отстраняване на фирмата. И за това пак изрично попитах и ви помолих да ми бъде 
представен чл.102, ал.3, ал.5 на базата на този член от ЗОП съответната фирма беше 
отстранена от процедурата. 
 адв. Ирина Камбурова: Ами то е записано в решението на кмета. Члена който е 
посочен и респективно протокола с който се прави предложение, това е члена. 
 Иван Кичев: И направете си труда да го прочетете и го сравнете със закона, ако 
намерите там условия за отстраняване на фирмата съм готов да почерпя много 
сериозно, без да го приемате като подкуп. 
 адв. Ирина Камбурова: Ще ви кажа още нещо, предния път когато го  
коментирахме, в крайна сметка решението на кмета с което избира изпълнител има 
мотиви и в тези мотиви се посочва юридическата мотивировка.  
 Иван Кичев: Е, да си дойдем на думата вече, мотива на кмета. Благодаря. 
 адв. Ирина Камбурова: Тези мотиви могат да бъдат обжалвани от фирмата, 
която не е била доволна и респективно те да бъдат контролирани от контролните 
органи, ако е налице нарушение на юридическата или на мотивировката за 
отстраняване. 
 Иван Кичев: Или ако фирмата просто е помолена да не обжалва, за да може да 
получи точните поръчки. 
 адв. Ирина Камбурова: Това са неща, които аз не мога да коментирам, говоря от 
юридическа гледна точка. 
 Динко Цъцаров: Колеги, нека да се предържаме към правилника, имате право на 
една реплика относно питанията. 
 Иван Кичев: Имаме право на една реплика, на доуточняващи въпроси нямаме 
ли. Това не е реплика, това са доуточняващи въпроси. Тогава първите въпроси само 
ги прочетохме, не сме ги коментирали. 
 Динко Цъцаров: Да, дали сте доволен от питането, имате право. 
 Иван Кичев: Аз отзад напред г-н Камалиев ще го попитам, къде е той, как така 
излезе, след като неправомерно е сключен този договор някой ще понесе ли санкции 
затова какъв е този обект, какъв е този склад, да не говорим, че в охранителна 
полиция е подадена тази информация като лъжлива в случая. Кой ще носи 
отговорност за тази работа, кой ще върне парите. Питането ми беше на каква 
стойност, не ми се отговори на каква стойност е, съответно от 2018г. до сега 
заплащано за охрана на не знам какъв обект, нямам идея, но г-н Камалиев каза, че не 
е в активите на общината. Няма отговор. Г-н кмете, вие имате ли някаква идея. 
 инж. Иван Жабов: Защо. Вие имате ли.  
 Иван Кичев: Имам. 
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 инж. Иван Жабов: Каква идея имате, освен там вашите си идеи по вашите 
работи. 
 Иван Кичев: Кои наши идеи бе г-н кмете, партийните. 
 инж. Иван Жабов: Другото което е, Камалиев в момента подготвя една 
докладна в която ясно и точно ще се напише какви разходи и какви евентуално 
приходи е имало от този бартер ли е там, договор и т.н. Така, че след като излязат 
цифрите ще бъдете уведомени и за решението. 
 Иван Кичев: Говорим за правомерността на сключения договор, охрана на 
частен дом на жената, която стои до вас, от лявата ви страна, подадена като складова 
база на общината, какво държите ... 
 Красимира Георгиева: Г-н Кичев, извинете, имаме възможност да си платим 
охраната, която струва 34лв., значи това е несериозно. 
 Иван Кичев: Аз съм сигурен затова съм изключително изненадан. Ами да ви 
представя договора. На "Дружба" 4 аз ли живея или вие. 
 Красимира Георгиева: На 4а не живея аз. 
 Иван Кичев: Е и, с кого е сключен този договор, с мен или с вас. 
 Красимира Георгиева: Не мога да ви отговоря. 
 Иван Кичев: От съпруга ви е сключен договор за охрана на частния ви дом от 
фирма, която плаща общината на нея. 
 Красимира Георгиева: ***, който плащам е на стойност 34лв. пак казвам 
несериозно е. 
 Иван Кичев: Аз знам, че си имате пари да си платите не се съмнявам въобще. 
 Динко Цъцаров: Относно другите отговори г-н Кичев. 
 Иван Кичев: Другите отговори, исках конкретно за случая, за половин или един 
час колкото отне това пръскане и каква сума е преведена, защото и това знам колко е 
преведено, но не ми беше даден отговор. За половин час могат ли да бъдат приведени 
г-н Жабов на фирмата хикс. Кажете, ние на доброволни начала щяхме да дойдем да 
пръснем с една пръскачка на гръб. 
 инж. Иван Жабов: Не съм много сигурен, защото изпотен вода не сте пили, 
затова че... 
 Иван Кичев: Вие ще ми кажете каква вода съм пил. 
 инж. Иван Жабов: Тя е сладка водата днеска, така че... 
 Иван Кичев: И на първия въпрос също не чух отговор от г-н кмета, защо 
толкова се страхува да каже, да, на мен ми бяха много необходими парите от 
заплатата ми и не си съкратих примерно работния ден или не ползвах неплатена 
отпуска. Нали бяхте в отпуска г-н кмете, защо не ползвахте неплатен отпуск, вие сам 
имате правото да си я пуснете. Солидарен към цялата тази общинска администрация, 
които вие наказахте с техните заплати да поемаме, това беше отговора на г-жа 
Колелиева, със спестените пари от намалените заплати, съответно са поети част от 
задълженията на общината. Та много ми е интересно, защо вие не проявихте 
съпричастност към тази цялата история. Да, закона позволява, това не е незаконно, 
позволява закона, само че закона позволяваше в период на криза да намерим начин да 
дадем пари на хората, а не да им вземем. 



137. 
 

                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

 инж. Иван Жабов: И аз мислех, че ще участвате в кампанията, ама май не 
можахте да участвате... 
 Йона Чобанова: Защо не участвахме ние в кампанията не можах да разбера. 
 Иван Кичев: Защото не се даде отговор. 
 инж. Иван Жабов: Не сме ви платили заплатите заради това. 
 Йона Чобанова: Защото не знаем къде отиват парите, затова не сме участвали. 
 Димитър Янков: Коя кампания. 

Йона Чобанова: Дарителската. 
Димитър Янков: Как да не сме участвали, това, че не сме привели на общината 

не означава, че не сме участвали. 
 Динко Цъцаров: Г-н Янков, чета вашето питане, то е второ по ред. 
 Приложен е текста. 
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 Г-жа Яна Кирязова: Уважаеми дами и господа общински съветници, във връзка 
с отправени питания от г-н Димитър Янков, общински съветник, ви информираме 
следното: по отношение на въпрос едно – изпълнение на Решение №145 от заседание 
на общински съвет на община Средец, проведено на 24.06.2020г. е издадена Заповед 
№970 от 14.08.2020г. на кмета на община Средец за назначаване на комисия от 
длъжностни лица от община Средец със задача да извършат проверка на детските 
площадки на територията на град Средец и на пространството около православния 
храм в гр. Средец УПИ II за озеленяване, кв.26 по плана на гр. Средец по отношение 
на обезопасяването и осветлението им. За всеки един обект предмет на извършената 
проверка горе цитираната комисия е съставила констативни протоколи, които са 
придружени със снимков материал. Предстои изготвяне на количествено-стойностна 
сметка и след одобрение на средства от общинския съвет ще бъдат извършени 
необходимите ремонтни дейности. Отговор на въпрос две – в изпълнение на Решение 
№147 от заседание на общински съвет на община Средец, проведено на 24.06.2020г. 
ви уведомявам, че са предприети действия по изпълнение на решението, като е 
извършен оглед на обекта съвместно с управителя на „МБАЛ-Средец“ ЕООД 
гр.Средец, изготвена е ориентировъчно количествено-стойностна сметка за ремонт на 
четвъртия етаж на „МБАЛ-Средец“ ЕООД, която предвижда ремонти засягащи 
извършването на мазачески, шпакловъчни, дограмаджийски, строително-монтажни 
работи и възлиза на стойност 240424,33лв. с ДДС. С оглед на обстоятелството, че 
управителят има изискване за преустройство на съществуващите отделения е 
необходимо това да бъде съобразено и от нормативна гледна точка за окончателно 
приключване на количествено-стойностната сметка е необходимо изготвяне на 
документи, които при необходимост да бъдат съгласувани със съответните 
институции. Отговор на въпрос три, във връзка с постъпила жалба-сигнал в 
деловодството на община Средец с вх. №33-00-34 от 27.07.20г. от група потърпевши 
граждани живеещи в гр. Средец, на ул. „Странджа“, „Цв. Радойнов“ и „Д. Благоев“ и 
в изпълнение на Решение №149 от заседание на общински съвет на община Средец, 
проведено на 29.07.2020г., информирам, че община Средец е предприела действия с 
писмо-отговор до жалбоподателите с изх.№33-00-34 от 31.07.2020г. с което 
информира, че изтичането на отпадни води по ул. „Цв. Радойнов“ е от стара  
незаконно използвана канализационна мрежа и призовава всички живущи на ул. 
„Странджа“, които използват старата канализационна мрежа да предприемат 
действия за включване в новата канализация в срок от един месец, като при 
неизпълнение ще бъдат санкционирани. Информирани са също, че старата незаконно 
използвана канализационна мрежа ще бъде премахната тъй като се използва 
незаконосъобразно при наличие на нова канализация. Уведомени са, че към всеки  
парцел има изградено сградно канализационно отклонение, съгласно изпълнение на 
технически проект, както и че не е предвидено включване и на каквито и да е други 
канални мрежи към ново изградената канализация. 
 Димитър Янков: Кой е номера, който цитирахте във връзка с жалбата. 
 Г-жа Яна Кирязова: Отговора на жалбата. 33-00-34 от 31.07.2020г. това е 
изходящия номер. 
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 Димитър Янков: И това е всичко. 
 Г-жа Яна Кирязова: Да.  
 Инж. Иван Жабов: Само допълнение малко. 

Г-жа Яна Кирязова: Само да кажа нещо, че започнаха да идват хора, които 
живеят по ул. „Странджа“ да им съдействаме и покажем къде по чертежите са им 
отклоненията, за да могат да се включат в новата канализация. 

Динко Цъцаров: Заповядайте г-н Янков. 
 Димитър Янков: Това последното го знаем. Относно въпросите зададени, сега 
вече не помня, ми се струва, че бяха групово  зададени тези въпроси, мои са, 
конкретно тези трите. Детската площадка, цитира се заповед от 14.08., а доколкото си 
спомням, докладната сигурно е пред вас, решението на общинския съвет ми се 
струва, че е от м. юни, не си спомням, а със сигурност. От м.юни, значи е минал юни, 
г-н Жабов присъства на тази сесия, минал е юли т.е. юни е бил изтекъл, цял м.юли е 
минал и на 14.08. се издава въпросната заповед, за да се калкулират средствата. Г-жо 
Кирязова, запишете си да ми отговорите вие или г-н кмета, има ли опасност, тъй да се 
изразя опасност в кавички тази детска площадка да бъде ремонтирана догодина по 
това време. Толкова по отношение на това дали съм доволен или не. Второто, 
относно болницата, една сума от 240х.лв. действително е доста крупна сума, 
действително трябва да се спазят и други процедури. Имаше едно гласуване на 
общинския съвет във връзка с обезпечаване на това нещо, аз искам да ми се отговори 
доуточняващо на въпроса. Доуточняващ въпрос правя сега в момента – кога ще 
приключи документалната процедура, кога общинския съвет ще може да взема 
решение, за да прехвърля средства от едно или друго място, това има ли опасност да 
стане тази година или има опасност даже да не присъства в бюджета за следващата. 
Накрая по отношение на жалбата, г-жо Кирязова аз идвах до вас два пъти, два пъти, 
най-нормално и човешки разговаряхме по отношение на жалбата. Мен ми е пределно 
ясно, че този проблем, за да се реши окончателно, категорично, радикално това значи, 
включване на всички, които не са включени в канализацията, забележете обаче аз не 
знам дали и как сте предупредили, защото писмото, което цитирате то е до 
жалбоподателите и какво се оказва, вие давате отговор на жалбоподателите в посока, 
че те същите, потърпевшите до един са включени в тази мрежа, до един, ако не сте 
проверили, аз съм проверил, на тях им казвате да се включат, а ония които не са 
включени предупредени ли са – не. Все едно аз да се жалвам от нещо, имам си всичко 
и да ми кажат включете се иначе ще ви глобим, но аз съм се включил. Г-жо Кирязова, 
чак толкова за един месец време това не можахте ли да го установите кои не са 
включени. С г-н Лало Гюров направихме проверка и ги имаме. Администрацията 
нещо което не го е свършила за един месец, ние го свършихме за два дена. Ако искате 
ще ви предоставим кои не са включени, това просто е безумица разбирате ли, да 
кажете на жалбоподателите включвайте се, все едно им казвате спасявайте се, горе-
долу така излиза. Не знаете ли, че в момента там проблема е решен частично, 
временно и знаете ли благодарение на кой. Благодарение на един шеф на ВиК на име 
Иван Георгиев, един човек който иска да работи и благодарение на мънкането на 
един общински съветник, сетете се кой. 
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 Иван Кичев: Един дето изнервя много кмета днес. 
 Димитър Янков: Не ми е това целта. Колеги, в момента там е продухан канала 
на разстояние 30-40м., изкарана е тапата, в момента е проходимо, но имайте предвид, 
че това нещо, ако не се реши нагоре по „Странджа“ канализацията, тези хора, ако не 
се включат или не се намери някакво друго техническо решение е въпрос на време 
кога пак ще се затапи. Толкова доколко съм аз доволен от отговорите, тези 
доуточняващи въпроси смятам, че ги записахте, за да отговорите.  
 Станислава Узунова: Значи извинявайте, аз искам да обърна внимание на нещо. 
 Динко Цъцаров: Като каква да ви дам думата.  
 Димитър Янков: Тя е представител на  жалбоподателите.  
 Инж. Иван Жабов: Каква е тя, като каква ***, защото застрашава живота на 
общинска администрация и общинските съветници. Коя е тя, като каква присъства. 
 Иван Кичев: Като представител на жалбоподателите. 
 Инж. Иван Жабов: Не е жалбоподател, на коя улица живее. 

Иван Кичев: Представител на жалбоподателите. Г-н кмете много ви е страх от 
компетентните мнения. Дайте да я изслушаме, аз не съм корифей, но тя е корифей. 

Димитър Янков: Вие не давате да се изкаже един гражданин на общината.  
 Инж. Иван Жабов: Сега няма как да се надприказваме тъй като хората ***, но 
няма какво да коментираме повече. 
 Янко Германов: Цъцаров, имай предвид, че никой няма право да се изказва без 
твое разрешение. 
 Динко Цъцаров: Именно да, както и госпожата, тя не е поискала от мен да се 
изкаже, да не говорим, че няма това право. Тя не е заявила изказване както е по 
правилник. 
 Иван Кичев: Тя е представител на жалбоподателите и на втората жалба г-н 
Хубенов е тука, също държим да бъде изслушан в последствие за точката която... 
 Инж. Иван Жабов: Г-н Хубенов няма право да влиза в залата при положение, 
че има обстановка. 
 Иван Кичев: Той носи тест, натурален е теста…, нямал право да влиза в залата.  
 Инж. Иван Жабов: Какво ще се занимавам… 

Иван Кичев: Какво ще се занимаваш…, ами разбира се аз съм кмет на общината  
какво ще се занимавам. Как с какво ще се занимаваш бе г-н кмете с проблемите на 
хората от общината. 
 Инж. Иван Жабов: Ами аз работя бе г-н общински съветник където трябва. 
Лошото е, че се познаваме, от Средец сме и знаем кой колко струва. 
 Иван Кичев: Тъй, тъй, скоро ще стане ясно. 
 Динко Цъцаров: Продължаваме с въпросите на общинския съветник Георги 
Вълчев. 
 Димитър Янков: Чакайте не ми е отговорено, аз имах въпроси, защо се 
отказвате да отговаряте. 
 Инж. Иван Жабов: За кое, на кои въпроси г-н Янков, аз тука от това, което 
казахте разбрах, че благодарение на вас в момента нещата са подобрени. 
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 Димитър Янков: Не благодарение на мен, благодарение на Иван Георгиев, 
благодарение на него, не случайно зададох въпроса, той е частично решен и г-жа 
Узунова искаше точно това да каже… 

Инж. Иван Жабов: Коя госпожа… Каква е тя, общински съветник ли е. 
Иван Кичев: Гражданин на общината. 
Динко Цъцрав: Г-н Янков, задайте си уточняващия въпрос.. 

 Димитър Янков: Колко пъти да ги задавам, колко пъти да ги задавам. 
 Инж. Иван Жабов: Г-н Янков, задайте си коректно доуточняващия въпрос, 
един път за винаги да се приключи. Задайте го коректно, за да ви се отговори 
коректно. 

Димитър Янков: Зададох въпрос кога ще бъде ремонтирана детската площадка 
като срок. Вторият ми въпрос беше кога ще приключи документално документацията 
за ремонта на болницата, за да могат да се предприемат мерки към пристъпване към 
този ремонт. И третият ми въпрос беше, оповестени ли са нагоре всички хора, които 
не са включени, - не.  
 Инж. Иван Жабов: С официално писмо от 01.08. всички хора по улица 
„Странджа“ са уведомени и в това писмо пише,  че е даден срок от един месец, за да 
могат да отстранят проблема и да се включат към съществуващата канализация. 

Димитър Янков: Говорите за писмо към жалбоподателите ли г-н кмете. 
Инж. Иван Жабов: Не, говоря за писмо което е изпратено до всяка една къща, 

до всеки един адрес с подпис. Имаме го черно на бяло, кои хора са посетени срещу 
подпис и са получили писмата. От 01.09. минаваме на проверка и започваме да 
констатираме кой докъде е свършил. От там нататък с общи усилия на гражданите ще 
направим всичко възможно да ги включат, за това те са идвали и при г-жа Кирязова, 
за да търсят чертежи и схеми и т.н. и ще бъдете уведомени за предприетите действия 
в последствие, това е. От понеделник започваме да монтираме оградата на 
площадката, след като монтираме оградата фирмата вече ще положи 
ударопоглъщаща настилка плюс другите съоръжения, които са предвидени. 

Димитър Янков: Г-н кмете, само нещо дребно, от 10-15 дни няма никакво 
осветление точно в тази зона на църквата, просто проучете. 

Инж. Иван Жабов: Благодаря, да, добре. 
Димитър Янков: А за болницата. 
Инж. Иван Жабов: За болницата ще го коментираме, не е проблем, но аз мисля, 

че са направени общи дейности и осигурени двадесет лежащи места в бившия 
неврологичен център. Уговорката с д-р Цанев е да прехвърлим вътрешно отделение 
там, тъй като са направени прекрасни условия. Имат абсолютно всички условия да 
бъде разкрито вътрешно отделение там. 

Димитър Янков: Тия 240х.лв. те за какво са. 
Инж. Иван Жабов: Това е за ремонт на четвъртия етаж.  
Димитър Янков: Значи за покрива и за четвъртия етаж. 
Инж. Иван Жабов: Точно така. 
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Иван Кичев: Аз искам да допълня нещо във връзка с площадката г-н кмете, 
казахте, че от понеделник започват довършителни работи, мисълта ми е за чия сметка 
ще бъде изпълнена довършителната работа. 

Инж. Иван Жабов: За сметка на фирмата, това ви отговарям веднага. 
Динко Цъцаров: Уточнихме ли всичко… продължаваме с питане от общинския 

съветник Георги Вълчев. 
Приложен е текста. 
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Динко Цъцаров: В тази връзка колеги, исканото становище от г-жа Камбурова е 
пред мен. Тази сутрин съм го изпратил на пощата на всеки един от вас. Предвид 
молбата на съветника Георги Вълчев чета: 
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 Динко Цъцаров: Това е становището, което г-н Вълчев поиска да изчета по 
време на сесията. Отделно от това г-жа Камбурова е дала примери от съдебната 
практика. 
 Янко Германов: След като е класифицирана информация кой има право да я 
поиска. 
 Адв. Ирина Камбурова: В Закона за класифицирана информация са разписани 
лицата и структурите, които имат право да *** тази информация. В общината има 
специални лица, които са назначени да отговарят за тази информация. 
 Димитър Янков: На другите въпроси. Г-жо Камбурова, аз се извинявам, ако г-н 
Вълчев е сбъркал вашата позиция няма как да я знаем точно и ви е записал 
юридически сътрудник и към общинския съвет, защото изпълнявате и такива 
функции. Между другото как точно ви е длъжностната характеристика. 
 Адв. Ирина Камбурова: Аз нямам длъжностна характеристика, защото не съм 
служител, консултант съм. 
 Иван Кичев: В отговора беше категорично и изрично казано, че не можем да 
изискваме поименните списъци, нали така. Само, че длъжностните разписания можем 
да изискваме като бройка това можем. Значи ние не сме държали да изискаме точно 
поименните, ние знаем кой къде е. 
 Динко Цъцаров: Само, че във въпроса е записано поименните списъци. 
 Иван Кичев: Да, да така е, ние ще зададем сега въпроса т.е. следващия път по 
начина по който вече закона разрешава. 
 Димитър Янков: Колеги, нека  да приключим с отговорите на конкретните 
въпроси. Аз ще кажа и ще доизясня на колегите останалите за какво става въпрос,  
дали сме доволни или не. По другите въпроси, г-жа Камбурова си е свършила 
работата.  
 Инж. Иван Жабов: Кои други въпроси. 
 Димитър Янков: Г-н кмете, можете да кажете, че няма да отговаряте.  
 Динко Цъцаров: За разходването на средствата от дарителската кампания. 
 Инж. Иван Жабов: Това вече го отговаряхме, какво толкова, какво още да 
отговорим. 
 Димитър Янков: Искахме да се отговори по цени бе г-н кмете, счетоводна 
справка искахме, счетоводна справка не на дарителите, счетоводна справка искахме,  
те дарителите се знаят, вие ги обявихте вече. Тука не става въпрос от този дарител 
това е закупено, от друг друго, ние искаме сумарно. Разходвани са 14х.лв. от 
дарители, 5х.лв. е дала общината. Общо тези 19х.лв. как са разходвани по пера и по 
цени, толкова ли е трудно. Както и да е, г-жа гл.-счетоводител сигурно ще се справи с 
това нещо за не повече от половин час и тука няма нищо квалифицирано. 
 Инж. Иван Жабов: Добре, разбрах. 
 Динко Цъцаров: И другото питане е относно данъците и такса битови отпадъци. 
 Димитър Янков: Това питане е отпреди шест месеца от 06.03.. 
 Инж. Иван Жабов: Добре, ще го видим. 

Динко Цъцаров: Г-н Янков, имате думата за коментар на отговорите. 
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 Димитър Янков: Вижте, това са стари въпроси. На юнската сесия вие бяхте 
тука г-н кмете и ви беше връчен един комплект с документи от г-н Вълчев, който 
фактически входира тази докладна. В този комплект от документи беше упоменато 
всичко точно, защо го входираме, обръщаме внимание от кога са, това е почти 
повторение с малко допълнителни неща по тези въпроси. Да очакваме ли отговор. Що 
се отнася до г-жа Камбурова, значи длъжностните разписания, те бяха представени от 
*** зададения въпрос, което е факт. Ние говорим, искахме две неща: длъжностни 
щатни разписания и поименни щатни разписания. Отговаря ни се те са 
класифицирана информация, въпрос на спор, въпрос на юридическа преценка, цялата 
работа беше в едно единствено нещо, за да се види трансформацията на бройката от 
предните в новите къде е отишла, въпросът беше конкретно за тази бройка, която 
беше намалена ли, съкратена ли, за кмета на с. Дебелт. Но тъй като г-жа Чобанова 
има ми се струва въпрос в тази посока, аз повече няма какво да коментирам. 
 Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към следващите. Това беше от групата на 
общински съветници на СДС. Следва лично питане от г-н Вълчев. 
 Приложен е текста. 
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Яна Кирязова: Във връзка с получените от г-н Георги Вълчев общински 

съветник, ви уведомявам следното: Отговор на въпрос едно, в изпълнение на чл.177, 
ал.3 от ЗУТ, строежа е въведен в експлоатация *** разрешение за строеж с 
удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж пета категория №5 от 
13.04.2020г. Изпълнението на строително-монтажните работи са на стойност 
съгласно одобрения капиталов разход. Услугата, която ще предоставя общината 
следва да бъде включена в Наредбата за определяне и администриране не местните 
такси и цени на територията на община Средец. След определяне начина на 
използване и съответно размера на таксата срещу която ще се предоставя обекта ще 
бъде въведен в реална експлоатация. Отговор на въпрос две – причината поради, 
която фонтана не работи е наличие на изгоряла помпа. След като бъде осъществен 
ремонта, същия ще се преведе в работен режим. 

Инж. Иван Жабов: Тоалетната ще функционира от 01.09., да бъдем точни. За 
фонтана двигателя е изгорял, сменяме го и тръгва. 

Димитър Янков: За колко пари. 
Инж. Иван Жабов: Не мога да кажа в момента, до 500лв. 
Динко Цъцаров: Продължаваме с питане от общинския съветник Лало Гюров. 
Приложен е текста. 
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Яна Кирязова: След извършване на ремонтни дейности по ул. „Й. Николова“ ще 
се предвидят за ремонт и улиците „Странджа“ и „Бузлуджа“ в град Средец. 

Иван Кичев: С какви средства, предвидено ли е в капиталовата програма.  
Лало Гюров: Ако може г-н кмете преди Богородица. 
Димитър Янков: Вижте това е много условно, когато приключим един ремонт, 

а не казваме кога ще приключи, дайте нещо обозримо. Ясно е, че това изисква много 
пари, за да се направи като хората изисква много пари, въпросния ремонт, който го 
поставя колегата Лало Гюров, но поне нещо трябва да се направи, защото там е 
наистина катастрофално положението, нещо поне временно, текущо. 

Динко Цъцаров: Продължаваме с въпросите на г-н Кичев. 
Приложен е текста. 
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Яна Кирязова: На въпрос едно, визирания участък се предвижда за 
рехабилитация през 2020г. На въпрос две – за обект изграждане на водопроводна 
мрежа за с. Пънчево, общ. Средец се очаква финансиране. 

Иван Кичев: Яна, някой направил ли си е труда да изчисли колко ще струва 
примерно едно козметично да кажем, неосновен ремонт, неосновни пълнежи. 

Инж. Иван Жабов: Сега преди няколко години, козметично ремонт, но не 
много козметично някъде от 30-40х.лв., за да е проходимо като хората. 

Иван Кичев: За тази същата отсечка ли за 200-300м.. 
Инж. Иван Жабов: Как 200-300м. тя е от автогарата до… 
Иван Кичев: Тя не е от автогарата. Отсечката най-разбитата, най-плачевната 

дето се казва започва от бензиностанцията на Ангелов дори след бензиностанцията и 
завършва някъде до началото на казармите, тя е точно 200-300м. както съм го 
визирал, където можеш да влезеш целия в дупката. За тази отсечка говоря не за целия 
път. Толкова ли е сложно, там иска двадесет самосвала чакъл и дето се казва аз не 
разбирам пак, не съм пак корифей, но мисля, че много по-лесно може нещо да се 
направи временно. Не се минава от там разберете го. Тази молба ме помоли да ви я 
предам лично и г-н Доганов, помоли ме лично да ви предам, че той много държи тази 
отсечка да бъде направена. 

Инж. Иван Жабов: Не е точно така, там се събира изключително много вода, 
която веднага компрометира тези участъци. Това трябва да се направи ***. 

Иван Кичев: Съгласен съм, но има специалисти все пак, някакво временно 
решение може да се вземе докато дойде реда за цялостна рехабилитация. 

Тодор Стаматов: Там трябва да се направи голям канал, който извежда водата 
отдолу под пътя. 

Иван Кичев: Г-н кмете, а за Пънчево какво ще отговорите. 
Инж. Иван Жабов: За Пънчево очакваме финансиране, очаквам всеки момент 

да бъде подписано споразумението и да бъде приведен аванса, нищо повече не мога 
да ви кажа. 

Динко Цъцаров: Продължаваме с питане на г-жа Йона Чобанова. 
Приложен е текста. 
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 Николина Дамбулова: Мога да отговоря следното *** са включени в щатното 
разписание на общината и поради това няма как да се случи така, че кметовете да си 
назначават сътрудници и друго не виждам какво мога да ви отговоря. 
 Иван Кичев: Защо няма след като закона го позволява, нали единият път 
казваме законът позволява да намалим заплатите и ние ги намаляваме независимо, че 
не е необходимо. Сега закона позволява ние обаче казваме, че не може, защото били 
включени. 

Николина Дамбулова: Няма самостоятелен БУЛСТАТ кметството на село 
Дебелт. 

Иван Кичев: В такъв случай да си избира тогава, като не може да ги назначава 
той  да си избере, защото тя е негов сътрудник и не му върши работа. 

Адв. Ирина Камбурова: Ами общо взето, тъй като ние коментирахме въпроса на 
какъв принцип се прави това *** с г-жа Дамбулова и се допитахме до счетоводството, 
защото ние не оспорваме, че така пише в закона в чл.46 ясно го пише, но от  
счетоводството отговора беше, че тъй като кметствата нямат самостоятелен 
БУЛСТАТ т.е. те не могат да бъдат работодател, който да подава към нас назначените 
работници по собствен БУЛСТАТ. Винаги в общината, откакто съществува общината 
като структура тези служители са част и винаги практически кметовете си посочват 
лицата с които *** да работят. 

Иван Кичев: Да си дойдем на думата, за посочването, най-малко за избора. 
Инж. Иван Жабов: Аз мисля, че на този въпрос просто трябваше да стане г-жа 

Чобанова и да отговори сама на въпроса, който тя си задава. Толкова години е 
работила като кмет и трябва да знае за какво става въпрос. 

Йона Чобанова: Така е ОК, но не е нормално в едно кметство с избран кмет да 
няма технически сътрудник. 

Иван Кичев: В Драчево няма, другият технически сътрудник на най-голямото 
село е на половин бройка. За какво говорим. Факия на половин бройка ли е, че не си 
спомням. Не знаете ама аз знам, че е на цяла бройка. 

Инж. Иван Жабов: Ще направя всичко възможно да удовлетворя искането за 
село Драчево. 

Йона Чобанова: Кметът тръгва по работа в различни институции, тука одеве 
беше с печата и кметството е заключено, за това го поставям въпроса. Аз знам каква е 
ролята на един технически сътрудник в кметството. Сега се събират пари за дърва и 
идва човек с 300-400лв. в джоба си и трябва да се върне бабата с парите си, защото 
няма кой да ги приеме. Организация по извозването, организация по доставката и 
така. 

Инж. Иван Жабов: Ще извикам кмета на село Драчево и ще му кажа да си 
намери някакъв човек. 

Иван Кичев: И настояваме да бъдат на цяла бройка г-н кмете, особено за Дебелт 
не може да бъде там на половин бройка, разберете го това нещо, не е заяждане в 
момента. 

Инж. Иван Жабов: Съгласен съм. 
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Иван Кичев: Ние ще започнем да се разбираме май, ако идвате по-често на 
сесия може да се разберем. 

Инж. Иван Жабов: Ще се изтрайваме взаимно. 
Динко Цъцаров: Има ли други въпроси. 
Димитър Янков: Не е точно въпрос, значи нещо което го позволява закона и се 

практикува в други общини, не може да има счетоводна пречка за него. Просто 
трябва да се види как се прави най-малкото. Най-малкото трябва да има начин по 
който да се стикова, този който е избран кмет… 

Инж. Иван Жабов: Доколкото разбирам, идеята е, не е проблем кмета да си ги 
назначи, а да си ги изберат хората. Разбрахме се.  

Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, това бяха писмените въпроси, които бяха 
входирани в деловодството през месеца. Имате думата. Напомням, че съгласно чл.74 
общинския съветник има право да отправя не повече от две питания в едно заседание. 
Времето на изложение на всяко питане е до пет минути. 

Иван Кичев: Настоявах г-н Генчо Вучев да присъства. 
Инж. Иван Жабов: Генчо Вучев в момента е с фирмата и обикалят по 

четвъртокласната пътна мрежа от Суходол до Горно Ябълково, за да подготвят 
участъци за ремонт, тъй като предстои подписване на договори, стартиране на работа. 

Иван Кичев: Искахме да попитаме г-н Вучев, нали да му благодарим за 
голямото доверие, което му е гласувало общината, едностранно да приеме отсечката 
въпросната Суходол – Русокастро /разклона/ да видим как я е приел, на какво 
основание, какво е видял, какво е записал. Искахме да го попитаме това нещо и да 
разберем в крайна сметка, защо не е изпълнен този ремонт до края на ноември 
съгласно договора, който е подписан. Говорим за основен ремонт както е в договора. 
Какво се случи с това, че в момента преди месец и половина някаква незнайна фирма 
може би дарителска е правила пак частичен ремонт някакъв и никой не знае дори и 
Яна Кирязова не знае, че в момента се прави някакъв текущ ремонт и ние затова 
приехме, че някой дарител е решил да направи ремонт. Поне да му изкажем 
благодарност, а ремонта трябваше да приключи ноември месец. На двадесети е 
приключен договора, Генчо Вучев го приема на 05.12. На 23.12. са направени 
разплащанията и няма запълнена една дупка. И в момента имаме представител на 
жалбоподателите и аз предлагам да му дадем думата за две минути на Георги 
Хубенов да каже какво е становището жалбоподателите. 

Инж. Иван Жабов: При положение, че няма ответна страна какво да го слушам 
г-н Хубенов, аз него съм го слушал. 

Иван Кичев: Как няма ответна страна. Вие каква страна сте. 
Инж. Иван Жабов: Няма го човека, който е приел обекта, той може да каже. 

Вие можете да си коментирате и да си говорите там в село Суходол каквото си 
поискате, но реално нещата как са. 

Иван Кичев: Ние реално ги знаем как са и *** ще ги проверят как са. 
Инж. Иван Жабов: Не ме плашете. 
Динко Цъцаров: Сега, относно гражданите, които присъстват на сесията. Г-н 

Хубенов действително беше поканен като представител на жалбоподателите. Точката 
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отпадна от дневния ред, но все пак правилника допуска след гласуване да му се даде 
думата. По принцип гражданите имат право да се изказват, г-жо Узунова и към вас се 
обръщам, вие го знаете предполагам много добре. Съгласно чл.31 Гражданите могат 
да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на 
общинския съвет, кмета или общинска администрация, представляващи обществен 
интерес, като писмено заявят искането си в тридневен срок преди заседанието само 
по въпроси включени в дневния ред. До три дни писмено заявявате и нямате никакъв 
проблем да се изкажете. Относно г-н Хубенов, казах ви най-накрая ще направим едно 
гласуване и ако общинските съветници решим, може той да се изкаже. 

Димитър Янков: Нека да изслушаме г-н Хубенов, г-жа Узунова, сега нека да не 
формализираме нещата като цяло. Узунова е тука, нека да каже две думи каквото 
има. Какво става, тръгвате ли г-н кмете. 

Инж. Иван Жабов: Искам да ви благодаря, все пак стигнахте до някакъв 
консенсус. Довиждане. 

 Заедно с кмета залата напуснаха и част от общинските съветници 
 

 
 

Поради липса на кворум Председателят Динко Цъцаров закри Единадесетото 
заседание на Общински съвет на община Средец. 
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