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Председател: 
             Секретар: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 

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

     Изх. № 96-00-10 
 07 октомври 2020 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 12 

На 30 септември 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 Дванадесетото заседание на 
Общински съвет на община Средец. 

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

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

  16.  Янко Калудов Германов 
 
Отсъства по уважителни причини Валери Димитров Ангелов. 
Динко Цъцаров: Добър ден на всички, уважаеми колеги, уважаеми гости, при 

кворум от шестнадесет общински съветници откривам Дванадесетото редовно 
заседание на Общински съвет – Средец. Предстои да изберем секретар на днешната 
сесия. Заповядайте с предложенията. Г-н Кичев. 

Иван Кичев: Яна Биюкова. 
Яна Биюкова: Давам си отвод. 
Динко Цъцаров: Заповядайте за други предложения колеги. …Предлагам 

Красимира Георгиева да стане секретар на заседанието, има ли други предложения. 
…Ако нямате, гласуваме. Който е съгласен г-жа Георгиева да стане секретар на 
днешната сесия, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Красимира Георгиева зае своето място. 
 Динко Цъцаров: Колеги, предстои да гласуваме проекта за дневен ред, който ви 
беше изпратен в поканите и който беше разгледан на заседанието на постоянните 
комисии. Запознах ви, че на 24.09. в деловодството на Общинския съвет постъпи 
искане от общинските съветници Димитър Янков и Георги Вълчев относно двете 
точки, които отпаднаха на Единадесето заседание. 
 Приложен е текста. 
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Динко Цъцаров: Това е искането на колегите, тези точки да бъдат включени в 
дневния ред и ще подложа на гласуване тяхното искане – тези две точки да бъдат 
включени в днешния дневен ред. Който е съгласен с предложението на колегите, моля 
да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа. 
 Динко Цъцаров: Предложението не се приема,  колеги, предстои да гласуваме 
проекта както беше предложен в поканите. Имате ли други предложения за 
допълнение или  изменение на предложения проект за дневен ред. …Ако нямате, 
гласуваме предложения проект, който е съгласен моля, да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 гласа, приема се. 
Дванадесетото 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: 
Одобряване на годишен отчет на кмета на община Средец за 
осъществената концесионна дейност и изпълнение на концесионните 
договори през 2019г.; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020 - 2023 г. 
на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности 
на Община Средец и Актуализирана бюджетна прогноза на нефинансовите 
предприятия  за 2021 - 2023 г. на МБАЛ „Средец“ ЕООД; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата, числения 
състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско 
предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Структурата на детските градини, училищата и звената от центровете за 
подкрепа за личностно развитие през учебната 2020/2021г.; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализирани поименни списъци на педагогическия персонал в училищата, 
професионалната гимназия и детските градини, на персонала в центъра за 
личностно развитие към Община Средец и Филиала за спешна медицинска 
помощ гр. Средец с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене 
до месторабота, считано от 15.09.2020г.; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Издаване на запис на заповед от Община Средец в полза на Министерство на 
труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, 
ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, 
представлявано от Зорница Русинова – заместник-министър и ръководител 
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на УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане за удължен период на 
изпълнение по проект № BG05M9OP001-2.018-0006-С01 „Нашето бъдеще в 
нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и 
развитие на ромската общност в община Средец“, по процедура  чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано 
проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа 
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 
образование“ – КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 г.; 

7. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Избор на Управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. 
Средец и възлагане на управлението на дружеството; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 20273.28.56 и 20273.27.23  по 
КККР на с. Дебелт; 

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

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 23604.16.57 и 23604.16.68 по 
КККР на с. Драчево; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
общината в имот частна общинска собственост в УПИ ХIII-71, кв.31 в 
с.Зорница; 

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

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  
Упълномощаване на представител на Община Средец за участие в 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК; 

14.  Питания. 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №12 на Общински 

съвет – Средец./ 
 
 

Динко Цъцаров: Започваме с ТОЧКА ПЪРВА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на годишен отчет на 
кмета на община Средец за осъществената концесионна дейност и изпълнение на 
концесионните договори през 2019г.. 
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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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 179 
30 септември 2020 година 

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

местната администрация, във връзка  с чл.40, ал.2,т.2 от Закона за концесиите, 
 

                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Одобрява годишния отчет, относно осъществената концесионна дейност през 
2019г. в община Средец и изпълнението на концесионните договори. /Приложение  
№1/. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     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 ВТОРА –  Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Одобряване на Актуализирана бюджетна 
прогноза за периода 2020 - 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на 
разходите от местни дейности на Община Средец и Актуализирана бюджетна 
прогноза на нефинансовите предприятия  за 2021 - 2023 г. на МБАЛ „Средец“ 
ЕООД. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 180 
30 септември 2020 година 

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

местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 
от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
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местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Средец и във връзка с РМС № 64 от 31.01.2020 г. за 
бюджетната процедура за 2021 г. (изменено с РМС № 273 от 23.04.2020 г. и 
изменено и допълнено с РМС № 447 от 3.07.2020 г.) 
 
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет – Средец одобрява: 
1. Прогноза за периода 2020 - 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности на Община Средец – съгласно Приложение 8. 
2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 

разходи за периода 2020 -2021 г. на Община Средец съгласно  Приложение 1 а.  
3. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за нов дълг) и на 

разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на община Средец, съгласно 
Приложение 6 г. 

4. Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов 
лизинг и други форми на дълг за периода 2021-2023 г. на МБАЛ Средец ЕООД, 
съгласно Приложение 6 а. 

5. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и 
намерения за поемане на задължения за нови заеми за периода 2021-2023 г. за МБАЛ 
Средец ЕООД, съгласно Приложение 6 б. 

6. Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заеми на 
база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови 
договори за заеми за периода 2021-2023 г. на МБАЛ Средец ЕООД, съгласно 
Приложение 6 в. 
            7. Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за 
периода 2021 – 2023 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната 
година за  МБАЛ Средец ЕООД, съгласно Приложение 10 а. – Прогноза за приходите 
и разходите. 
 8. Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за 
периода 2021 – 2023 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната 
година за  МБАЛ Средец ЕООД, съгласно Приложение 10 а. -  Прогноза за активите 
и пасивите. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 6 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  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 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
  Динко Цъцаров: Продължаваме с ТРЕТА  ТОЧКА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и допълнение на 
„Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на 
предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, 
благоустройство и чистота гр. Средец“. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 От залата излезе Лало Гюров. 
 Динко Цъцаров: Благодаря. Заповядайте колеги. Г-н Камалиев е тук, говорихме 
на комисиите, имате думата. Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: От място да попитам, с около шест бройки се увеличава 
всъщност. Ще помоля г-н Камалиев само да каже къде счита, че е необходимо да бъдат 
тези шест бройки и тогава ще задам въпроса. 
 Божидар Камалиев: Три бройки на четири часа са за WC на гр. Средец, за да 
функционира. Във връзка с мерките по COVID, направихме пропускателен режим, на 
входа също трябва да има жена с термометър и съответните материали *** и всичко 
останало е по почистването на града и един шофьор. Тъй като програмите днес 
свършват, до края на годината няма да има програми, за догодина не знаем, 
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изключително малко са бройките за чистачки по града. Идеята е да увеличим при 
възможност шофьорите и сметоизвозващите машини да работят, ако някоя аварира 
другите да работят на две смени или и трите, ако са здрави пак да работят на две 
смени, това в близкото бъдеще ще се случи, това са мотивите. 
 Георги Вълчев: Само като допълнение, благодаря за отговора, удовлетворява ме, 
понеже аз тука се обърках, гледам да речем звено „Охрана, бално-перален комплекс и 
обряди“ – 12 човека, и понеже по старата схема като ги смятам, гледам шест и мисля, 
че може… 
 Божидар Камалиев: Не се увеличава, само пералня е включен и … 
 Георги Вълчев: Да, т.е. си остава така, това е което ме интересува. Друго, как вие 
считате, че се е случило това, тъй като вие сте отскоро директор там, как считате, че се 
е увеличило двойно, тъй като видяхме във вашите мотиви, че има двойно увеличение 
на сметоизвозването т.е. много боклук се е събрало спрямо миналата година и сега. 
Как се е случило това, увеличили са се хората, извозването ли се е увеличило, как се е 
случило. 
 Божидар Камалиев: Първо, това е факт, цялата 2019г.  има боклук колкото за 
половината 2020 година. Другото, което е, че има изключително голям интерес за 
заселване на нови жители в Средец и близките села, има такава тенденция. Това е факт 
тъй като всичко е на тонаж в Братово, всеки може да го провери. 
 Георги Вълчев: Възможно ли е преди това да не е било така извозването 
регулярно, защото увеличението е почти двойно, вашето предположение. 

Божидар Камалиев: Не мога да коментирам преди 01.07. какво е било. За да 
решим проблема основната идея ще бъде две смени на колите, при първа възможност, 
ако има възможност общината за закупуване на нова кола също е решение. 

Динко Цъцаров: Други въпроси има ли колеги. 
Иван Кичев: Г-н Камалиев, аз искам да попитам нещо във връзка с чл.15, нямам 

пред себе си правилника, за да видя точно какво е променено в него, но помня, че и в 
правилника  изискването беше същото за покриване на разходите на работните заплати 
за сметка на приходите. Мислите ли, че ще успеете да изпълните изискването на чл.15, 
всъщност промяната в какво е, че се гласува от общинския съвет. 

Маргарита Стойчева: Промяната е само в това, че беше добавено, остана още в 
началото когато е правен правилника от приходи и собствени приходи, докато 
собствените приходи няма как предприятието да се издържа само от собствените 
приходи за това само това е промяната – от приходи, а приходите това са общински 
бюджет, спонсори, държавен бюджет и собствени приходи. 

Динко Цъцаров: Премахната е думата - „от дейността му”. 
Маргарита Стойчева: Това е думата от дейността. 
Божидар Камалиев: Държа да спомена, че след два месеца има сериозни 

собствени приходи, значи оборота е над 10х.лв. точно колко е не мога в момента да 
кажа, имаме вече и собствени приходи, но не мога да коментирам преди 01.07. какво е 
било. 
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Иван Кичев: Не можете или не знаете какво е било, в смисъл нямате документи 
по които да проверите или …, защото е интересно преди 01.07. какви са били 
приходите. 
 Божидар Камалиев: Не мога да коментирам, не съм запознат. 
 Иван Кичев: Аз ще изразя моето лично мнение, ще подкрепя вашето 
предложение имайки предвид, че с вас се познаваме доста отдавна и ви вярвам в това, 
че което предлагате ще бъде в интерес на предприятието и съм убеден, че това 
предприятие имаше нужда от много сериозна и организационна и структурна промяна, 
така че надявам се, че благодарение на вас ще има някаква положителна промяна, така 
че ще гласувам – за, тази промяна. 
 Динко Цъцаров: Колеги, има ли други въпроси. Г-н Янков. 
 Димитър Янков: Уважаеми колеги и към вас г-н Камалиев, Вие казвате 
естествено и логично е нали сте от три-четири месеца директор на въпросното 
предприятие, че няма как да ги знаете, той кмета е тук или някой друг може би от 
администрацията, ако не вие, ще може да отговори. Разбере в мотивацията това звучи 
абсолютно някак си нелогично. За периода, ако действително е така, не е логичен 
факт, обаче за периода на цялата 2019г. депонираните отпадъци са кажи речи толкова 
колкото даже по-малко отколкото за периода за първите шест месеца на 2020, няма 
никаква логика. Два пъти повече не може да се е увеличило производството на 
боклуци, не е възможно, нито пък чак такава инвазия по закупуване на имоти, 
съответните имоти пък трябва да са обвързани с някакви големи постъпления по 
отношение на таксата сметосъбиране, ако това което казвате е вярно за имотите, което 
аз не го забелязвам като някакъв заселнически бум тука на територията на общината и 
града. Значи, нека така да си говорим откровено, вариантите са само два, или миналата 
година са депонирани по-малко отпадъци за Братово, а другите са изхвърлени или на 
нерегламентирани сметища или изобщо не са събирани, няма друга логика. Разбирате 
ли ме, сега е добре, че примерно, ако това е било заради нерегламентирани сметища и 
вие сега сте се постарали, чест и почитание – това е отговора, да ги премахнете тези 
сметища и поради тази причина са се увеличили този обем на депонираните отпадъци. 
Това ми е единия въпрос, така не е логично, някой ако може да отговори тука, данъчна 
служба ***, ние знаем, че са по-големи приходите от такса битови отпадъци поради 
простата причина, че увеличихме въпросната такса, но това с депонираните отпадъци 
толкова да е голям ръст не ми се вижда логичен. 
 Божидар Камалиев: Това е факт, нали има кантарни бележки, вероятно там не 
може никой да варира с думи, то е факт, документи има. 
 Димитър Янков: Аз не казвам, че вие лъжете, питам как си го обяснявате. 
 Божидар Камалиев: От нерегламентираните сметища започнахме голяма 
офанзива по почисването им, всичко оказва влияние. 
 Димитър Янков: Добре, благодаря, за този отговор няма повече да го… 
 Инж. Иван Жабов: Г-н Янков, само да вметна, от началото на годината до сега 
има над двеста човека допълнително регистрирани на територията на общината, двеста 
човека мисля, че бяха до края на април-май месец. 



61. 
 

 
                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

 Димитър Янков: Те регистрирани са, а поне плащат ли таксите госпожо. 
 Йона Чобанова: Те не са новодошли, те са тези които трябваше да пътуват 
примерно и са направили регистрация. 
 Инж. Иван Жабов: Имали са имоти в селата, във връзка с пандемията сега, за да 
могат да пътуват и да бъдат законно живеещи в тези села където са си имали имоти 
просто си направиха регистрация. 
 Димитър Янков: А плащат ли такса битови отпадъци и на това, ако можете да 
отговорите. 

Йона Чобанова: Някои са освободени. 
Димитър Янков: Това частично може да обясни ситуацията, най-вероятно по 

скоро е това, че са разчистени много нерегламентирани сметища. 
 Инж. Иван Жабов: Най-вероятно са нерегламентираните сметища на цялата 
територия на общината. 
 Димитър Янков: Благодаря. Сега, предния директор имал ли е зам.-директор г-н 
Камалиев, не зная, просто не зная.  
 Божидар Камалиев: Самата структурата е била съвсем друга, имало е управител... 
 Инж. Иван Жабов: Мога ли пак аз да вметна, тъй като имаше по един проект 
създаване на такова предприятие, след това за да има устойчивост на проекта, самия 
състав който беше в проекта се вля в нашето предприятие и си остана с титула 
управител, сега този управител вече минава като зам.-директор.  
 Димитър Янков: Преди имали ли сте еколог. 
 Маргарита Стойчева: Има, но самата длъжност не е била еколог, еколог си има 
в общинското предприятие, той просто е бил служител в предприятието. 
 Димитър Янков: Значи еколог не е нова длъжност, не е ново което да се 
предвижда, защото вижте простата сметка тука е, че говорим за численост с повече 
шест бройки. Вие изброихте трима човека на четири часа плюс един за COVID на 
входа на предприятието, това са четири човека на четири часа, това са две бройки за 
осем часа и един шофьор стават трима нали така три цели бройки стават. Четири 
бройки, три за WC, една там на входа стават две  цели… 
 Божидар Камалиев: По пътищата жени с метли – чистачки, там увеличаваме, 
целта е там да бъдат на четири часа, но да бъдат повече като бройка, за да се справим 
сутрин до обяд всичко да е изчистено, това е идеята. 
 Димитър Янков: Няма лошо, аз просто задавам въпроса, на половинки като са, 
четири на две, плюс шофьора, значи в тези направления чистачки, шофьор и т.н. И 
последно то е извън темата, но тъй като отпадна от дневния ред, и все пак е свързана с 
вашата дейност, по отношение на с. Дебелт, аз лично се уверих, с въпросните 
излежаващи присъди в затвора лица, така се е получило, значително е по-добро 
състоянието по отношение на боклуците и на чистотата на селото. Имал съм 
възможност да се уверя с очите си, вярно е това нещо, но все пак отпаднаха тези точки, 
отпадна докладната, отхвърляте я за втори път, но помислете, едва ли ще може да 
поддържаме този темп и тази чистота, ако не се закупят поне някакви допълнителни 
казани, трябва да мислите г-н Камалиев в тази посока, както и по отношение на тези 
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три сметоизвозващи машини, трябва да се мисли, ние някакъв проект ми се струва, че 
имаше, но за някаква друга техника се бяхме насочили за БКС, но не знам откъде. Те 
са стари машини и ще продължат да се трошат, по-скоро машини ви трябват, за да се 
справите, най-малко и контейнери. И другото, имате ли неплатени задължения по 
отношение на закупени такива контейнери. 

Божидар Камалиев: Да, към фирма „Титан“. 
Димитър Янков: В какъв размер са. 
Божидар Камалиев: Не мога да кажа с точност, те са преди да започна аз още. 
Димитър Янков: Ами аз ще ви кажа, по друг ред случайно съм го разбрал, като 

се коментираше проблема в Дебелт, ми се струва, че е от порядъка над 25х.лв. 
задължения, освен, ако в рамките на месец назад не сте изчистили част от 
задълженията. И там също е проблем, защото ще ви е трудно да закупите нови 
контейнери, ако не разплатите сметките по старите. Благодаря, нямам повече въпроси.  

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 181 
30 септември 2020 година 

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

администрация, 
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
  І. Приема изменението и допълнението на Правилника за дейността, 
структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско 
имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота 
гр.Средец“, както следва: 

1. Чл.7, ал.1 се променя както следва: 
Чл.7, ал.1 Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“ 

гр.Средец има следната структура и численост съгласно Приложение 1 към 
Правилника: 

Звено „Администрация“ – 5  
Звено „Транспорт, сметоизвозване, радио-транслационни връзки, улично   
             осветление и работилници“ – 29 
Звено „Озеленяване и чистота“ - 14 
Звено „Благоустройство, изграждане, ремонт и поддръжка“-16   
Звено „Охрана, банно-перален комплекс и обряди“ - 12 
Звено „Счетоводство“ - 4 

2. Чл.7, ал.2 се променя както следва: 
Числеността на персонала е 80 човека. 

3. Приложение 1 се променя както следва: 
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Приложение 1 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА” 
ГР.СРЕДЕЦ 

 
 
 
Звено „Администрация“ – 5 бр. 
Звено „Транспорт, сметоизвозване, радио-транслационни връзки, улично   

             осветление и работилници“ – 29 
Звено „Озеленяване и чистота“ - 14 
Звено „Благоустройство, изграждане, ремонт и поддръжка“-16   
Звено „Охрана, банно-перален комплекс и обряди“ - 12 
Звено „Счетоводство“ - 4 

Чл.15 се променя както следва: 
Разходите за работни заплати и осигуровката на работещите в 

предприятието са за сметка на приходите, и се одобряват от Общинския съвет. 
 
 



64. 
 

 
                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Структурата на детските 
градини, училищата и звената от центровете за подкрепа за личностно развитие 
през учебната 2020/2021г.. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 182 
30 септември 2020 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.44, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и чл. 62, ал. 3 и чл. 100, ал. 1 от Закона 
за предучилищното и училищното образование, 

 
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Утвърждава структурата и вида на учебните заведения в общината както 
следва: 
Детски градини 
1. Детска градина „Снежанка“гр.Средец– 7 групи /6+1яслена/ - 180 деца  
2. Детска градина „Бърборино“гр.Средец- 10 групи /8+2 ясли/ - 245 деца  
3. Детска градина „Дъга“ с.Дебелт с филиал с.Факия - 4 групи  -  98 деца  
4. Детска градина с.Загорци   -  1 група   -  20 деца  
5. Детска градина с.Орлинци -  1 група   -  24 деца 
Всичко брой групи - 23 и брой деца – 567 
 
Основни училища 
1. Основно училище „Антон Страшимиров“ с.Дебелт 

7 паралелки  -    163    ученика 
Полуинтернатни групи  2 бр. с 50 ученика 

2. Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Загорци 
7 паралелки      -    117 ученика   
5 маломерни паралелки -  I-ви, II, III,V-ти и VII-ми клас 
Полуинтернатни групи  -  4 бр. със 104 ученика 

3. Основно училище „Никола Й.Вапцаров“ с.Факия 
4 паралелки с 56  ученика, 3 слети и 1 маломерна - VII-ми клас 
Полуинтернатни групи –  2  с  56 ученика 
Ученици в общежитие – 1 група  -  15  ученика 
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Средни училища 
1. Средно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Средец 

37 паралелки   -   810     ученика  
Маломерни – 1 паралелка   -  XII-ти клас 
Полуинтернатни групи  -  7 със 170 ученика 
  

Професионални гимназии 
1.ПГМССЕ „Никола Й.Вапцаров“ гр.Средец 

Специалност:                                                                                                                        
Механизация на селското стопанство 
Дневна форма на обучение 
8 паралелки, 199 ученика 
Самостоятелна форма - 23    ученика 
Промишлена електроника                                                                                          
Дневна форма на обучение 
3 паралелки със 74 ученика  
Ученици в общежитие – 1 група – 30 ученика 

 
Центрове за подкрепа за личностно развитие 
Общински детски комплекс:       37 постоянни групи    с  470  деца 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА в дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализирани поименни 
списъци на педагогическия персонал в училищата, професионалната гимназия и 
детските градини, на персонала в центъра за личностно развитие към Община 
Средец и Филиала за спешна медицинска помощ гр. Средец с право на изплащане 
на пътни разходи от местоживеене до месторабота, считано от 15.09.2020г.. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 183 
30 септември 2020 година 

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

местната администрация, чл. 219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно 
образование, чл. 36, ал.1, т.2 от ПМС № 381 от 30.12.2019 г., за изпълнение на 
държавния бюджет на РБ за 2020 г. и Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за 
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възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното 
образование,                                      

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Утвърждава Актуализиран поименен списък на педагогическия персонал в 
Община Средец с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота за  Функция „Образование” – Дейност „Общо образователни училища“, 
Дейност „Професионални гимназии”, Дейност „Детски градини” и Дейност „Център за 
личностно развитие“ за учебната 2020/2021 година както следва: 

1. За Функция „Образование“  
   1.1. Дейност „Основни  училища” 
      1.1.1. Учители от СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Средец пътуващи по 

направление гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас както следва: 
  Албена Илиева Илиева – старши учител;  
  Антония Стоянова Лазарова - учител; 
  Ваня Стоянова Ралева - старши учител; 
  Веляна Миткова Дойчинова  –учител; 
  Галина Костадинова Русенова-Чавдарова – учител;   

Диана Михайлова Михайлова – старши учител; 
Йорданка Димитрова Стоева - Аянова – учител; 
Кирил Атанасов Киров - старши учител; 

  Красимир Христов Иванов – учител; 
  Марияна Димова Стамболиева – учител ; 
  Митко Вълов Мирчев – старши учител; 
  Нина Георгиева Петрова-учител; 
  Петя Петкова Съвестакиева- учител; 

Радост Стоянова Стоянова – старши учител;  
Радостина Пенкова Косева – учител; 
Соня Вълчева Димитрова – учител; 

    Филип Тодоров Костадинов – учител; 
       1.1.2. Учител от СУ „Св.Св.Кирил и Методий” пътуващ по направление 
с.Загорци – гр.Средец – с.Загорци - Добринка Николова Желева – старши учител; 
       1.1.3. Учител от СУ „Св.Св.Кирил и Методий” пътуващ по направление 
с.Дюлево  – гр.Средец – с.Дюлево – Гергана Янева Нисторова – старши учител; 
       1.1.4. Старши учител - Кирчо Георгиев Иванов –  наем в общежитие. 
               1.1.5. Учители от ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт пътуващи по 
направление  гр.Бургас – с.Дебелт – гр.Бургас, както следва: 

Мила Недялкова Братванова – старши учител начален етап; 
Татяна Димова Петрова – старши учител начален етап; 
Мариана Русева Вълчева – старши учител начален етап; 
Валентина Танева Вълкова - учител ЦОУД начален етап; 



67. 
 

 
                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Светлана Иванова Янева – учител прогимназиален етап; 
  Виолета Колева Христова- учител по английски език; 
  Доротея Людмилова Димитрова- учител ФВС; 
  Светла Ганева Палазова – старши учител; 
  Станислава Желязкова Терзиева – психолог.      

      1.1.6. Директор и учител от ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт  
пътуващи по направление -  гр.Средец- с.Дебелт - гр.Средец, както следва: 
  Стамена Иванова Дякова – директор 
  Красимира Веселинова Минева – учител ЦОУД; 
                1.1.7. Учители от ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци пътуващи по 
направление гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец, както следва:   

Ганка Янева Арабаджиева – старши учител в начален етап;  
Диана Стоянова Димитрова – учител в ПИГ в  начален етап; 
Кремена Стоянова Миларева – учител  в начален етап; 
Красимира Тодорова Хубенова – учител в прогимназиален етап; 
Мариана Стоилова Златарова – главен учител в прогимназиален етап; 
Милена Петрова Дочева – старши учител в прогимназиален етап; 
Росица Димова Везирова – учител в начален етап; 
Росица Христова Алексиева – учител ПИГ в прогимназиален етап; 
Силвия Петрова Димитрова – учител В ПИГ в прогимназиален етап; 
Стоянка Кралева Калудова – старши учител в начален етап; 
Миглена Стоянова Миларева - учител в начален етап; 

  Каля Михова Стоянова – лектор. 
       1.1.8. Учител пътуващ по направление гр.Бургас – с.Загорци – гр.Бургас -
Дичо Костов Костов – старши учител в прогимназиален етап; 
               1.1.9. Директор пътуващ по направление с.Кубадин – с.Загорци – с.Кубадин. - 
Тодор Павлов Павлов. 

      1.1.10. Учители от ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Факия  пътуващи по направление     
гр.Средец – с.Факия – гр.Средец , както следва : 
  Антоанета Сотирова Желязкова – старши учител; 
  Недка Ангелова Николова – учител; 
  Йорданка Янева Статева – учител;  
  Богдан Иванов Николов- учител ПИГ; 
  Баю Георгиев Желязков – възпитател в общежитие; 
  Татяна Георгиева Иванова – учител ПИГ. 

   1.2. Дейност „Професионални гимназии” –  
      1.2.1. ПГМССЕ „Н.Йонков Вапцаров” – Учители пътуващи по направление 

гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас, както следва: 
  Инж. Пламенна Йорданова Попова – учител по информатика и ИТ; 
  Елена Миткова Вардева – учител по български език; 
  Нина Петрова Петкова – старши учител по теоритично обучение; 
  Николета Нейчева Чанева – учител по руски език; 
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  Златка Христова Иванова – учител по математика; 
  Христо Иванов Аждеров – учител по теор.обучение. 

   1.3. Дейност „Детски градини”  
       1.3.1. Учители от ДГ „Бърборино” гр.Средец пътуващи по направление 
гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас: 
  Маргарита Желева Чанева – учител;  
  Драгомира Петрова Нейкова – учител; 
  Динка Иванова Тодорова- учител; 
       1.3.2. Учител от ДГ „Бърборино” гр.Средец пътуващ по направление 
с.Факия – гр.Средец – с.Факия:  
  Мария Ангелова Ташева – учител. 
                  1.3.3. Пътуващи директор и учител от ДГ Загорци по направление 
гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец : 
  Димитрина Иванова Великова– директор; 
  Радка Тодорова Кралева – учител. 
       1.3.4. Пътуващи директор ,учител и домакин от ДГ Орлинци по направление 
гр.Средец - с.Орлинци – гр.Средец  

Величка Пламенова Пенчева – директор; 
Росица Иванова Алексиева – учител; 
Милка Тодорова Стоянова – домакин. 

      1.3.5. Пътуващи учители от ДГ „Дъга” с.Дебелт по направление гр.Бургас – 
с. Дебелт – гр.Бургас 

Златина Атанасова Стефанова – ст.учител; 
Руска Атанасова Павлова – ст.учител; 
Станка Вълкова Радева- ст.учител; 

      1.3.6. Пътуващи учители по направление гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец  
Мария Михайловна Кирякова – директор; 
Димка Костадинова Костова – учител; 
Марина Иванова Караянакиева – сталши учител; 
Светла Иванова Бошева - учител. 

      1.3.7. Пътуващи учители от ДГ „Дъга” с.Дебелт, филиал с.Факия по 
направление гр.Средец – с.Факия – гр.Средец 

Мария Михайловна Кирякова – директор; 
Величка Славова Христова – учител  

1.4. Дейност „Център за личностно развитие“  
      1.4.1. Пътуващ директор и учител от ЦЛР по направление гр.Бургас – 

гр.Средец – гр.Бургас 
Марин Димов Димов – директор ОДК 
Янка Георгиева Шурелова – учител –лектор (веднъж месечно) 

      1.4.2. Пътуващ учител по направления гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец и 
гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец 

Николета Минчева Недева – учител, чужд език. 
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2. Утвърждава актуализиран поименен списък на персонала  на ФСМП /Филиал 
за спешна медицинска помощ/ – Средец на служители пътуващи по маршрути, както 
следва: 

Светла Иванова Джермова – завеждащ филиал лекар  по маршрут гр. Бургас – 
гр. Средец – гр. Бургас 

Коста Димитров Костов – мед.фелдшер по маршрут с. Зорница – гр. Средец – 
с.Зорница; 

Валентин Недялков Добрев – мед.фелдшер по маршрут гр. Бургас – гр. Средец – 
гр. Бургас; 

Кета Димитрова Цанева – Попова – мед.фелдшер по маршрут гр. Бургас – 
гр.Средец – гр. Бургас; 

Константина Славова Великова – лекар по маршрут гр.Бургас – гр.Средец – 
гр.Бургас 

Гергана Янчева Желева- Кидерова - парамедик по маршрут гр. Бургас – 
гр.Средец – гр. Бургас; 

Киро Димов Тодоров – парамедик по маршрут гр. Бургас – гр. Средец – 
гр.Бургас; 

Недялко Димитров Генчев - мед.фелдшер  по маршрут гр. Бургас – гр. Средец – 
гр. Бургас; 

Петър Александров Грънчаров – лекар по маршрут гр. Бургас – гр. Средец – 
гр.Бургас; 

Елена Георгиева Ковачева – медицинска сестра по маршрут гр. Бургас – 
гр.Средец – гр. Бургас. 
 

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

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
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  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от Община Средец 
в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с 
адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на 
Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник-министър и 
ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане за удължен период 
на изпълнение по проект № BG05M9OP001-2.018-0006-С01 „Нашето бъдеще в 
нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на 
ромската общност в община Средец“, по процедура  чрез директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение 
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1, по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте колеги. Г-н Янков. 
 Димитър Янков: Имаше въпроси по тази докладна, свързани с това дали, то 
фактически тази програма се удължава и се дават едни допълнителни пари нали така. 
Тази записна заповед е свързана точно с това. По отношение на предните суми, които е 
трябвало да се изплатят на общината, те изплатени ли са. 
 Маргарита Стойчева: По указание за управление на тези проекти, по тази 
оперативна програма, ние правим отчитане на шест месечен период. Правили сме вече 
три отчитания и тези средства са ни верифицирани, възстановени, но до момента сме 
отчели до 80%, а останалите 20% след приключване на проекта т.е. декември месец. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 184 
30 септември 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1 т.10  и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 
 

                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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                                                                                                               Секретар: 
 

        1.  Упълномощава  Кмета на общината инж. Иван Жабов  да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Министерство 
на труда и социалната политика, чрез  ГД „ЕФМПП“ с адрес: 1051 гр. София, 
ул.„Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, 
представлявано от Зорница Русинова – заместник – министър и ръководител на УО 
на ОП РЧР в размер на 29 984,84 лв. (Двадесет и девет хиляди деветстотин 
осемдесет и четири лева и 84 ст.) и за обезпечаване на стойността на авансово 
плащане за удължения период по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с Договор № BG05M9OP001-2.018-0006-С01, „Нашето бъдеще в нашите ръце - 
интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската 
общност в община Средец“. 
          2. Възлага на кмета на община Средец да подготви необходимите документи за 
искане на авансово плащане по проект № BG05M9OP001-2.018-0006-С01 по ОП РЧР и 
да ги представи пред Управляващия орган. 
 

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

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  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: СЕДМА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка от Динко 
Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на 
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Управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на 
дружеството. 
 Докладва вносителя. 
 Динко Цъцаров: Това е колеги, предстои да утвърдим решението на комисията. 
Има ли изказвания по докладната. Г-н Янков заповядайте. 
 Димитър Янков: Г-н председател, аз дадох една идея и която смятам, че не беше 
лоша, да поканите двамата управители, не за нещо друго, ами единият е работил три 
години, беше добре да му изкажем така да се каже една благодарност за свършената за 
тези три години работа и да честитим на новия управител примерно да му пожелаем 
ползотворна работа. Просто ме интересува дали успяхте да ги поканите и дали не 
присъстват поради причина, че не са пожелали или по причина, че не са били 
поканени. 

Динко Цъцаров: Не съм ги поканил г-н Янков, в крайна сметка реших да не ги 
каня тъй като има срок в който загубилия може да обжалва т.е. ние не сме извървели 
цялата процедура до края. След като минат всички срокове и бъде назначен или 
официално утвърден управителят т.е. решението ни да стане законно, ще ги поканя на 
следващата сесия и двамата, това е добра идея да се изкаже благодарност на предния 
управител. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 185 
30 септември 2020 година 

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

администрация, чл.16 ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл.5 ал.1, чл.6, 
чл.10, ал.2, 3, 4, 5 и чл.11, ал.2 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения и чл.14 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които община Средец 
упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, както и на основание Протокол от 28.08.2020г., 

 
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1. Утвърждава предложението на комисията избрана с Решение 
№153/29.07.2020г., за класиране на участниците в конкурс за избор на управител на 
„МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец  обективирано в протокол от 28.08.2020г.. 
 2. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за назначаване и сключи 
договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец с 
класирания на първо място участник д-р Георги Христов Георгиев. 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 20273.28.56 и 20273.27.23  по КККР 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” – 1 глас; “въздържали се” – 4 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 186 
30 септември 2020 година 

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

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

   
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2020 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №77 – имот с идентификатор 20273.28.56, и под №78 – 
имот с идентификатор 20273.27.23, находящи се в землището на с. Дебелт. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 20273.28.56 в размер на 27 544,00 лева и на имот с 
идентификатор 20273.27.23 в размер на 26 935,00 лева. 

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

 - имот с идентификатор 20273.28.56 по КККР на с. Дебелт с начин на трайно 
ползване- нива, с площ 41332 кв.м., четвърта категория в м.”Кривия вир”, с граници и 
съседи: 20273.28.49, 20273.28.57, 20273.31.257, 20273.28.495, с начална тръжна цена  
30 600,00 лева; 

- имот с идентификатор 20273.27.23 по КККР на с. Дебелт с начин на трайно 
ползване- нива, с площ 43204 кв.м., четвърта категория в м.”Комлуджа”, с граници и 
съседи:20273.27.492, 20273.27.24, 20273.28.494, 20273.28.491, с начална тръжна цена  
30 300,00 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. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 4 

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

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

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 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТ от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – 
частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Драчево. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 Динко Цъцаров: Благодаря, заповядайте колеги. Г-н Германов. 
 Янко Германов: Защо повечето договори са с тайно наддаване, защо с тайно 
наддаване са търговете, защото има мнение сред обществото, че има нещо нередно в 
тези тайни наддавания. 
 Маргарита Стойчева: Търговете за наем не са с тайно наддаване. 
 Янко Германов: А защо и другите да не са с тайно, не е ли по-удачно и по-лесно 
и така ще се вижда цената и може някой да даде по-висока цена. 
 Маргарита Стойчева: По принцип в наредбата има възможност, това е практика 
от преди години… 
 Янко Германов: Защо не я променим тази практика, ние практиката е разбрахме, 
защото е по-лесно на някой от десетина години и в обществото, ако седнете така се 
говори, че действително с тези тайни наддавания има отваряне на пликове и т.н. 
 Инж. Иван Жабов: Не е от десет години, а е от двадесет години. 
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 Янко Германов: Добре, никой не визира вас г-н Жабов, Вие сте чиста паница. В 
момента говорим, защо не се промени тази практика, която може би и преди това е 
правила негативи.  
 Маргарита Стойчева: Значи аз не допускам, че може да се отварят пликове след 
като до последния момент на деня на отваряне… 

Янко Германов: Добре, дайте да го разрешим този въпрос и въобще по някакъв 
друг начин с явно наддаване и никой няма да има такива мнения. 
 Маргарита Стойчева: Мога да ви кажа, че откакто аз съм на тази длъжност, това 
се чува какво се говори, когато някога са били търговете за продажби с явно наддаване 
е имало изнудване на кандидатите. 

Янко Германов: С явно наддаване изнудване. Изнудване може да има и с тайно 
наддаване. 
 Веселина Пашова: Имота в Дюлево мина на явно наддаване когато се продаваше 
училището и страхотно изнудване, преди да почне търга… Явното наддаване докарва 
тайното изнудване, разбирате ли. 
 Иван Кичев: Нали има органи, като са го изнудвали да се докаже. 
 Янко Германов: Аз пък ще ви кажа с тайното наддаване може пак да има 
изнудване, има си други органи, мисля че общината не трябва да се грижи за тези 
неща. 
 Веселина Пашова: Но аз казвам, че тука преди пет-шест години имаше такъв 
търг с явно наддаване, не че не е практика да няма. 
 Янко Германов: В целия цивилизован свят всички са с явно наддаване, примерно 
човека удря чукчето и край, тайното наддаване са наши измислици само в България, 
защото е по-лесно на някой, по удачно явно. 
 Веселина Пашова: Това, че се отварят пликове за тайно наддаване… 
 Маргарита Стойчева: Изобщо не мога да го допусна. 

Динко Цъцаров: Г-н Янков, заповядайте. 
 Димитър Янков: Проблема не е толкова в тайното или явното наддаване според 
мен, не знам дали ще се съгласиш след като си направя изказването. Уважаеми 
общински съветници и кмет, всички ние сме полагали клетва да защитаваме 
интересите на гражданите. Основните принципи, от които трябва да се ръководим в 
изпълнение на положената клетва са законосъобразност, целесъобразност и 
справедливост на вземаните от нас решения. Относно настоящото предложение за 
продажба на тези шест горски имота в землището на с. Драчево, считам следното: 
Съгласно чл.1, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост – „Имотите и вещите – общинска собственост се 
управляват в съответствие с интересите на населението на общината, с грижата на 
добър стопанин, според предназначението на отделните имоти и вещи и с оглед 
възникналите нужди“. Според мен подготвяната продажба не е нито в интерес на 
населението, нито се извършва с грижата на добър стопанин, нито според 
предназначението на имотите и дори с оглед възникналите нужди на общината. 
Аргументите ми са следните: 
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   Ще започна с първите два критерия - интереса на населението и грижата на добър 
стопанин. В конкретния случай основната дилема е дали от тази комасирана общинска 
собственост е по-добре да се получава постоянен доход от съществуващата арендна 
вноска, или с еднократния акт на продажбата да извършим поредната крупна 
декапитализация на общината и бързо да наместим едни около половин милион лева, 
от които до края на годината  или до първото тримесечие на следващата може да не 
остане и пукнат лев. Продължавам да смятам, че в дългосрочен план интереса на 
населението диктува дълготрайните активи на общината да не се разпродават с лека 
ръка и „на пожар“, а да се управляват отговорно и да генерират постоянен приход. 
Всъщност в това се състои и основната разлика между един добър, мъдър стопанин и 
управленец на една община или и на каквото и да е било и тези, които търсят бърза 
еднократна печалба от продажби на земи с цел по - спокоен и финансово обезпечен 
мандат. Преценката в коя от двете хипотези се намира Община Средец в момента, 
оставям на вас и на жителите на общината, това е моето мнение.  
   Другият критерий въведен от наредбата по реда на която ще се извърши 
евентуалната продажба е – според предназначението на имотите. Смятам, че и тук  се 
намираме в пълно противоречие с действащата нормативна уредба. Както ви е добре 
известно, предложените за продажба имоти са със статут на горска територии, а не 
земеделски земи. Това е видно и от приложените скици на имотите. Разбираемо, 
правния режим за разпореждане с имоти със статут на горска територия е коренно 
различен от този на земеделските земи. Тоест предназначението им е съвсем различно 
от това върху тях да се създава бадемово, или каквото и друго трайно насаждение. 
Камо ли пък то да се огражда, което по думите на заявителя е вече направено, и аз съм 
го видял, направено е. Съгласно Чл. 145 от Закона за горите: В имотите в горските 
територии не може да се извършва ограждане, или други действия, които ограничават 
свободното придвижване на хора, диви животни и води, с изключение на имоти, за 
които това е предвидено в нормативен, или административен акт, в този случай нашия 
не е такъв. Има и административно-наказателни разпоредби при такива случаи, а 
санкциите не са никак малки и освен това задължават собственика, или ползвателя, 
който ги е поставил, да ги премахне за своя сметка. 
   Последния критерии съгласно наредбата е - възникналата нужда. Безспорно нужда от 
финансови приходи има всяка община. Но това не може да е причина и основание 
собствеността на общината да се разпродава безогледно, без реална конкуренция 
между потенциалните кандидат-купувачи и в нарушение на нормативни актове. Ако 
този конкурс се проведе при първоначално обявените условия, категорично твърдя, че 
реално състезание няма да има и няма как да има, съответно пък повишаване на 
предложената начална цена е невъзможно. Колега Германов, невъзможна е в този 
случай. Какво имам предвид. Никъде в конкурсната документация не се посочва, че 
въпросните имоти предмет на продажбата, всъщност са отдадени под аренда, именно 
на дружеството-заявител и потенциален купувач. Съгласно чл.17 от Закона за арендата 
в земеделието, новия купувач на арендования имот е длъжен да се съобразява със 
заварения арендатор, с който стария собственик на имота, в случая община Средец е 
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сключил договора за аренда. Казано по друг начин, в конкретния случай, всеки друг 
купувач на имотите ще бъде длъжен да търпи до изтичането му заварения договор за 
аренда на тези земи още дванадесет години. Разбираемо при тези условия, реален 
купувач различен от сегашния арендатор /Агро лес ЕООД/, или настоящия собственик 
на същото това дружество /Ай-ти агро ЕООД/, или тяхно подставено лице - няма как 
да се появи на този конкурс. По този начин се погазват основни принципи при 
провеждане на тръжни и конкурсни процедури, като прозрачност на условията, 
равнопоставеност на участниците и конкурентност. Аналогично е положението с това 
да си закупиш апартамент с ипотека, или с вписан договор за наем със заварени  
наематели. Отнапред е ясно, че няма кой да плати половин милион лева за имот, който 
няма да може да ползва цели 12 години напред, тъй като има заварен договор за 
аренда, който е длъжен да търпи. Не по този начин стои въпроса по отношение на 
сегашния арендатор, неговия собственик, който е и заявител на това инвестиционно 
намерение и желание за закупуване. Тази действаща аренда, облекчава и обезпечава 
само и единствено него. Той е единствения, който може да купи имота и реално да го 
ползва, защото няма как да е обвързан с договора за аренда, по който самия той е 
страна. Защо всичко това е добре прикрито с конкурсната документация, защо след 
като се пристъпва към продажба не се предприемат мерки за прекратяване на тези 
арендни договори, за да се гарантира конкуренция и свободно участие на всеки 
заинтересован, са все въпроси, на които общинската администрация следва и е длъжна 
да отговори, ако твърди, че действа законосъобразно и в интерес на жителите на 
Община Средец. Продажба на тъмно, при предварително предизвестен изход, е това 
което ни се предлага към този момент. 
   Аз и колегите ми от СДС сме привърженици на търсене на други форми на доходи от 
общинската собственост, като продажбите не са сред тях, това нееднократно сме 
заявявали. Макар и ние да сме правили изключения за малки по размер, или 
разпръснати общински имоти, които биха могли да дадат възможности за малък 
семеен бизнес на жителите на общината ни. Но този случай не е такъв, тука ни се 
предлага сделка от порядъка не на десетина декара, а стократно по-голяма и 
комасирана и то от страна на инвеститор, които дори формално не е от нашата 
община, не че има чак такова значение, но е факт. Освен това за въпросния инвеститор 
и заявител на покупката не е пречка да реализира инвестиционните си намерения и в 
условията на съществуващите арендни договори, стига да има желание да инвестира. 
Всичко, в това число и прокламираните десет работни места и т.н. 
   По отношение на конкурсните условия, също са налице множество пороци, които 
дават „априори“ превес на определен участник: /Няма я г-жа Камбурова, но 
предполагам, че ще се запознае с изказването ми./ 
   Първо – критерият „предложена цена“ е с тежест само 50%. Останалите два 
критерии „инвестиции“ /и то не по-малко от 500 хиляди/ и „поддържане на минимум 
10 работни места за срок от три години“ са равнопоставени с по 25%. На каква логика 
цената ще е само 50%, а  критерият „инвестиции“ цели 25% тежест, при това без да е 
посочен никакъв срок за реализирането им, една дума първоначална. Ами  кандидат-
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купувачът спокойно може да посочи инвестиция 10 милиона, че и повече с което ще си 
осигури необходимата тежест при оценяването, а  после да твърди, че ще я реализира 
тази инвестиция в следващите два века, няма пречка. Втората недомислица умишлена, 
или не, е срокът за поддържане на работни места. Там поне има срок – 3 години. Значи 
още преди въпросните бадеми да започнат да плододават,  на инвеститора вече няма да 
му са необходими работници, много странно. Нито пък сертификат за „биологично 
земеделие“, който забележете е другата недомислица само ще се декларира, вместо да 
се представя от участниците и това не го проумявам що е тъй. И черешката на тортата 
от недомислици е изискването да не се променя предназначението на имотите през 
следващите 10 години, като кандидатите трябва да заявят, че няма да изсичат младите 
едногодишни бадемови фиданки, каквито забележете - към настоящия момент ги няма, 
имаше ги месец март-април, но сега ги няма. Все едно чрез едни конкурсни условия и 
договор не само да вменяваме липсващи реалности фактически, но и да променяме 
закон. Помислете и върху това колеги: Ако някой реши да участва в такава сделка и е 
готов да инвестира изискуемия половин милион, но примерно желае да отглежда не 
бадеми, а орехи, лешници, или други черупкови или други овошки, защо трябва да го 
ограничаваме с тези условия. И изобщо необходимо ли е да му искаме да декларира 
инвестиции и работни места, които и без друго ако е реален инвеститор ще направи, а 
ако не е, просто ще играем една игра на надлъгване, която общината ни няма как да 
спечели, няма шанс да спечели. Затова считам, че формата на продажба - „конкурс“ не 
подсигурява никой друг освен конкретния заявител Ай Ти Агро ЕООД пряко, или чрез 
подставена негова фирма. Ще го докажа с думите на въпросния инвеститор даже, те са 
в заявлението му казани. Там, освен хвалебствия и обещания има нещо много 
показателно, което ще цитирам, това са неговите думи, цитирам: „Обръщаме се с 
молба към вас, /сиреч нас/ ако изхода от процедурата по закупуване на имотите не е 
благоприятен за нас, да запазите правата ни като арендатори на имотите. Вече сме 
направили значителен обем инвестиции и считаме, че трябва да ни се даде възможност 
те да бъдат възстановени.“, край на цитата. Мога да цитирам и други неща казани от г-
н Калоян Кънчев, управител на „Ай Ти агро“ ЕООД, но считам, че това е достатъчно, 
има доста смехотворни неща, не желая да ги коментирам. Само тези думи обаче на г-н 
Кънчев доказват казаното от мен, че въпросната продажба е с тежестите на арендните 
договори, сключени с дъщерната му фирма „Агро лес“ ЕООД. Недоумявам само защо 
тези тежести не са вписани в придружаващите имотите документи, няма ги, аз поне не 
ги намерих. Тези думи на г-н Кънчев подсказват и други две неща: При негативен 
изход от сделката за дружеството му, той ще се позове на арендните договори, за да 
бламира реалното влизане във владение на който и да е друг собственик. И второ, че за 
арендатора, тези думи доказват негови, че за арендатора не е пречка да продължи с 
изпълнението на инвестиционните си намерения и при условията на арендните 
договори. Колеги доста дълго беше настоящото ми изказване, благодаря, че ме 
изслушахте, за сега смятам да спра дотук.  
   Няма да разнищвам допълнителните колизии на тази докладна със Закона за горите и 
Закона за лова и опазване на дивеча, в крайна сметка има контрол по 
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законосъобразност. Ако Областна управа Бургас решат, че има нещо е съществено и в 
тази посока, те ще се произнесат. Считам, че и казаното от мен досега, до момента 
всичко което изброих е достатъчно да го направят, защото личните ми впечатления са, 
че там работят компетентни хора и в крайна сметка това не ни оправдава за неща, 
които примерно сме на път да направим. 
   Няма да правя предложение по отношение на смешно ниските ценови нива, защото 
считам сделката, която ни се предлага за незаконосъобразна, поради посочените по 
горе причини до сега. Благодаря Ви. 
 Динко Цъцаров: Може да направите  някакви предложение за промяна в проекто-
договора. 
 Димитър Янков: Никакви предложения не правя г-н председател, то проекто-
договор няма, той не е представен, да не говорим, че не ни беше представена и една 
друга информация. 
 Иван Кичев: Прави предложение да се замислим какво ще гласуваме. Г-н кмете, 
как ще изтълкувате тези неща, бихте ли казали, да чуем вашето мнение по въпроса или 
може би понеже липсва г-жа Камбурова и няма да успеете сам да се справите. Ама аз 
държа да чуя все пак вашето мнение по така изложените факти от г-н Янков. 
 Инж. Иван Жабов: От фактите, които изложи г-н Янков мислих, че ще направи 
някакво предложение, вместо конкурс да мине по друга оценка, така че това е 
написано така както трябва да бъде, няма нищо лошо в това. 
 Иван Кичев: Според вас факти ли са тези неща, които той изтъкна, така ли е 
законово от ваша гледна точка. 
 Инж. Иван Жабов: Сигурно е така щом ги чете и цитира закони. 
 Димитър Янков: Извинявам се, че така говорим, но понеже споменахте да правя, 
не правя никакво предложение за промяна на формата. Формата и да е търг, тежестта 
на арендните договори са си факт, те не могат да се избегнат, те са факт, няма в 
никакъв случай да има реална конкурентност, прозрачност и всичко останало, което 
казах вече.  
 Иван Кичев: С две думи излишен търг. 
 Динко Цъцаров: Г-н Вълчев, заповядайте. 
 Георги Вълчев: Колеги, аз ще бъда кратък в тази връзка. От това което каза г-н 
Янков трябва всички да сме разубедени относно сделката. Аз ще наблегна само на два 
критерия, два момента, които трябва да запомним всички, които ще гласуваме и то да е 
сериозно, защото всеки носи отговорност. Първия момент, ние добър стопанин ли сме. 
Очевидно – не. Веднага ви давам пример, дванадесет години остават от този договор, 
макар, че трябваше да ни дадат изчисленията, аз се постарах и си ги направих сам 
естествено, няма значение. За дванадесет години приблизително около 600х.лв. ще 
спечелим ние, с 80х. близо повече отколкото, ако продадем сега имота, не само ще 
спечелим повече ами ще остане имота при нас т.е. отговорихме на първия въпрос, не 
сме добър стопанин, ако го направим. Идва втория въпрос, сделката е 
незаконосъобразна. Защо се прави търг или конкурс както ние го наричаме, ами за да 
може да се явят различни кандидати, да се вдигнат оценките и т.н. да спечелим нещо. 
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Само че тя е опорочена, още от самото начало този конкурс е опорочен. Това е давам 
елементарен пример, представете си един собственик на апартамент в Бургас, хубав, 
нов, четиристаен в центъра, изведнъж по някакви причини, които не зависят от него е 
отишъл дълго време трябва да живее в общежитията до Промет и си продава 
апартамента. Продава го апартамента и Тошко да речем с неговото семейство се сеща, 
че той го продава колкото една боксониера в Меден рудник, защо да не отида да се 
включа. Включва се, печели и тръгва със семейството си да влезе в апартамента ама не 
може, дванадесет години има наематели, Агро лес са там  дванадесет години, Тошко 
си го купил ама сори майка. И ти ще отидеш ли при този, ще си купиш ли такъв 
апартамент, ами няма да си купиш. Незаконосъобразна сделка помислете върху това. 
Ще го върнат, да ще го върнат ама ние трябвали да нанасяме щети и да се излагаме. 
Какво най-лесно може да се направи, ако все пак толкова голям мерак сте добили да 
продавате този имот, ами Агро лес трябва да вземат и да пратят едно писмо, че 
отказват от този договор т.е. пада тежестта. Като падне тежестта прави се конкурс или 
какво ще е и се явяват различни кандидати, и Агро лес наравно с тях, това е 
елементарно и мисля, че няма повече какво да обясняваме това нещо. И ще завърша, 
колеги, искам добре да мислите когато правите нещо, трябва да имате собствено 
мнение, защото то мнението е както всеки има собствена кола, мнението е като 
транспорта, който няма такова ползва обществения, ама всеки от вас има собствена 
кола, нали. Моля ви, да внимаваме когато правим подобни закононарушения. 
Благодаря ви. 
 Динко Цъцаров: Има ли други изказвания или предложения. 
 Иван Кичев: Аз в тази връзка правя процедурно предложение, тъй като 
достатъчно факти бяха изнесени по евентуалното незаконосъобразно гласуване, за да 
предотвратим подобно нещо, да дадем възможност да се обмисли тази история, 
предлагам тази точка да отпадне от дневния ред. 
 Динко Цъцаров: Тя няма как да отпадне.  
 Иван Кичев: Тя няма как да отпадне, но да отложим гласуването за едно малко 
по-разумно обмисляне от страна на г-жа Камбурова и на кмета, след като чуха цялата 
фактология, защото в противен случай бъдете сигурни, че отново ще бъдат сезирани 
органите. Кмета пак ще каже, че го плаша, не го плаша, а просто го заявявам. 
 Инж. Иван Жабов: То това не е страшно. 
 Иван Кичев: Не е страшно знаем, знаем че не е страшно, скоро време ще стане 
страшно, много скоро, чадъра ще падне скоро, спокойно. 
 Динко Цъцаров: Г-н Кичев, предложението конкретно. 
 Иван Кичев: Предложението ми е след като не може да отпадне от дневния ред 
да отложим гласуването за следващата сесия, за да може да се обмисли, това го 
предлагам. 
 Динко Цъцаров: Има ли други предложения колеги. …Нямате. Който е съгласен с 
направеното предложение от г-н Кичев, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – няма  
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На основание чл.37, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
Отлага гласуването по т.9 от дневния ред – докладна записка от инж. Иван 

Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна 
общинска собственост, находящи се в землището на с. Драчево за следващото 
заседание на ОбС. 
 
 

Динко Цъцаров: Заповядайте г-н Янков за обяснение на отрицателен вот. 
Димитър Янков: Съжалявам колега, че не подкрепих предложението и ще кажа 

защо. Това отлагане във времето няма да промени нищо, каквато и да е формата на 
процедурата, г-жа Камбурова както и да го облича, в каквито и да е форми, правни и 
други, въпросната докладна до момента, в който не се предприеме прекратяване на 
арендните договори и то по искане на заявителя, защото иначе общината ще загуби. 
Решаваме, мнозинството реши да се отмени за следващата…  

Иван Кичев: Това имаме предвид. Именно от тази гледна точка г-н Вълчев 
посочи какви са възможностите за да има време да се реагира в тази насока. 

Георги Вълчев: Извинявам се, че пак, абсолютно кратко от място. Каква е според 
мен формулата, може и да греша, но тука за това сме се събрали всеки да си каже 
мнението. Формулата е следната – заявителя дава молба, че иска да спре арендния 
договор, за да може да си има официален търг, сериозен, обаче забележете - заявителя, 
а не ние, не ние, защото ние иначе ще понесем загуби. Вече тука общинския съвет ще 
вземе решение дали по взаимно съгласие ще стане това, дали ние ще му искаме парите 
за тези дванадесет години или не, но това ще го вземе общинския съвет тука и тогава 
на равно с всички други участва на търг, пълна логика. 

Димитър Янков: След като поискаме тези пари сега и на момента, защото ние ще 
ги получим по силата на арендния договор, даже 80х. повече без да се начисляват 
лихви и другите неща, които са по договора. 

 
 
Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме със следващата ТОЧКА ДЕСЕТА – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 23604.16.57 и 23604.16.68 по КККР 
на с. Драчево. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 187 
30 септември 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 23604.16.57 в размер на 1256,00 лева и на имот с 
идентификатор 23604.16.68 в размер на 4870,00 лева. 

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

- имот с идентификатор 23604.16.57 по КККР на с. Драчево с площ 2010 кв.м., с 
начин на трайно ползване – нива, трета категория, в м.”Мегдан тарла”, с граници и 
съседи: 23604.16.56, 23604.16.161, 23604.16.106, 23604.16.58, с начална тръжна цена  
1400,00 лева;  

- имот с идентификатор 23604.16.68 по КККР на с. Драчево с площ 6956 кв.м., с 
начин на трайно ползване – нива, трета категория, в м.”Мегдан тарла”, с граници и 
съседи:23604.16.67, 23604.16.106, 23604.16.161, 23604.16.69, с начална тръжна цена  
5360,00 лева. 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 3 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 
съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот 
частна общинска собственост в УПИ ХIII-71, кв.31 в с. Зорница. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 188 
30 септември 2020 година 

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

местната администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал. 3 от преходните разпоредби от Закона 
за устройство на територията, във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 
 
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
           1. Одобрява цената на правото на собственост на 14/ 738 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ XІІІ – 71 в кв.31 по ПУП на с. Зорница, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
76.00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на П. И. И. 14/ 738 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ XІІІ – 71 в кв.31 по ПУП на с. Зорница, отреден за жилищно строителство,  при 
граници на имота: УПИ XІV-72, УПИ XІІ- 70, улица, улица, за сумата от 76.00 лв. /без 
вкл. ДДС/. 
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 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

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

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

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

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   за 
 
 

В залата влезе Йона Чобанова. 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 

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

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

Динко Цъцаров: Благодаря. Има ли въпроси колеги. …Аз имам едно 
предложение по тази докладна, тъй като на останалите продажби администрацията е  
предложила едно 10%-но увеличение върху цената, а тук не го виждам, предлагам тази 
цена от 3250лв. да бъде завишена с 10%. Имате ли други предложения. …Ако нямате, 
който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 



85. 
 

 
                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 
 

Динко Цъцаров: Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма. И гласуваме докладната с направената промяна в нея, който е съгласен с 
предложението от докладната моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 189 
30 септември 2020 година 

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

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

 
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
          1. Определя за продажба общинско жилище – апартамент № 3 със  застроена 
площ от 61,07кв.м., избено помещение № 3 с полезна площ от 17,08кв.м., ведно с 
22,81% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху 
УПИ І квартал 87 по плана на с. Момина Църква. За имота е съставен АЧОС № 489 
от 19.07.2000г. 

2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1 в размер на 
3250лева. 

3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда на 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на  3575лева с Даниела 
Тодорова Алексиева.   
 

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

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
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  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   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Упълномощаване на 
представител на Община Средец за участие в извънредно заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК. 

Докладва инж. Яна Кирязова – директор дирекция „Устройство на територията, 
строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Въпроси има ли колеги. Заповядайте. 
Димитър Янков: Колеги, тука проблема е изобщо резонен по избора на 

въпросния представител. Аз просто ще използвам, че става въпрос за ВиК да споделя 
нещо. И аз и г-н кмета на седемнадесети бяхме на един протест на жители на село 
Голямо Буково, присъствахме тази седмица в понеделник. Те тези протести бяха 
свързани от една страна с водата, сушата и т.н., незаконни сечи, каза се че горските и 
общинското ръководство една ли не сме виновни за всичко което се случва в това 
число и безводието, което гази целия регион на югоизточна България и то не е от една  
година насам. Въпросът е в нещо друго, ВиК, говорим за ВиК, преди време във връзка 
с един друг проблем разговарях с шефа на ВиК-Средец, понеже се движа много или 
малко като горски човек по пътищата, защо не е прихванат водоизточника който е по 
пътя за Белила, където беше бившата чешма. Преди време беше действащ и 
фактически беше вкарано във водоснабдяването нали г-н кмете, но в момента не е 
действащ. Според мен при тези водни кризи трябва да заложим за следващата година 
да се гласува някакъв бюджет колкото да сме пръснати на много места, но там едни 
20х.лв. по отношение на лицензиране на въпросния кладенец трябва да се подсигурят в 
бюджета, ако трябва отделна докладна г-н кмете не е проблем да вкарам в тази връзка. 

Инж. Иван Жабов: Като дойде време за бюджета. 
Димитър Янков: Като дойде време за бюджета, фактически октомври месец или 

ноември, но по-добре да е октомври, за да може по отрано да се предвидят нещата да 
се задейства. Защото той каза – да, това до известна степен ще подсигури просто един 
резерв, защото не се знае какви години идват. Ще използвам настоящото си включване 
и за нещо друго, мислех специално да взема думата като изявление от името на СДС, 
но по-скоро го правя и като горски директор. В момента във връзка с тези протести 
има опасност да бъдат блокирани пътищата за по-големите автомобили, които 
обслужват както обектите на Държавното горско стопанство, така и тези на 
Общинското горско стопанство и давам една идея в процес на мислене, защото и аз не 
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съм убеден дали това е правилния път, но евентуално да се въведе по някакъв тип 
плащане за движение на тежки камиони по пътищата на общинската пътна мрежа. Тя 
трябва да е поносима някаква такса от една страна да се каже на населението, че все 
пак тези хора си плащат, от друга страна все пак ще е някакъв приход за ремонт на 
въпросните пътища, текущи и каквито и да е било във времето. Споделям това просто 
и пред кмета и пред администрацията, че трябва да се мисли в тази посока, защото 
проблема ще става все по-сериозен г-н кмете. 

Инж. Иван Жабов: Мислим го, но само трябва юридически да се изготви и ще ви 
го предложа на вашето внимание.  

Димитър Янков: Трябва и юридически, да, благодаря, това е. 
Инж. Иван Жабов: Само искам да отговоря за това което казахте в началото. 

Писали сме писмо в началото на годината до изпълнителния директор на ВиК-Бургас 
точно във връзка с нашите кладенци да направим един водопровод, за да захраним 
горе каптажа и продължаваме да пишем. 

Димитър Янков: Добре. Аз просто споделям за конкретния кладенец, питах 
понеже Иван Георгиев шефа на ВиК. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържал се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 190 
30 септември 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.15 и 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 2 от същия закон и във връзка с 
чл.198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, 

 
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

І. Упълномощава Кмета на Община Средец – инж. Иван Петков Жабов, 
представител на Общината по Закона за водите в Асоциацията по ВиК Бургас, да 
гласува в общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, решения както следва: 

По т. 1 от дневния ред: На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 
общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 
от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на асоциацията за 2021 г. в размер на 20 000,00 (двадесет 
хиляди) лева. 

По т. 2 от дневния ред: На основание чл.198 в, ал.4, т.5 от Закона за водите 
общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК” ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за периода 2017 г. – 2021 г. 
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По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас дава принципно 
съгласие и подкрепя предложението на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, 
гр.Бургас за провеждане на процедура за обособяване на язовир „Ахелой“ и язовир 
„Порой“ като резервни водоизточници за питейно – битово водоснабдяване за 
област Бургас. 

II. Определя Николина Пенева Дамбулова – зам.Кмет на Община Средец за 
представител на Общината в общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, при 
невъзможност на Кмета на Община Средец – инж. Иван Петков Жабов, да участва 
лично и гласува от името на Кмета на Община Средец в заседанието на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за приемане на горепосочените решения. 
 

С оглед на обстоятелството, че Общото събрание на Асоциацията по ВиК ще 
се проведе на 15.10.2020 г. допуска предварително изпълнение на решението на 
основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Питания. Колеги, зачитам 
питанията, които бяха входирани в общинския съвет. 
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 Динко Цъцаров: Има ли подготвен отговор от страна на администрацията  
Димитър Янков: Според мен г-н председател, колегата Вълчев го искаше това на 

комисиите да се случи. Не се случи преди сесията, не се случи и по време на 
обсъждането на тази точка. И въпреки всичко настояваме да я получим тази 
информация. 

Георги Вълчев: Имаме анекси към всеки едни от тези договори които ни бяха 
предоставени. Не съм убеден, може и да греша, това искам да знам по възможност 
администрацията да каже да речем всеки анекс с кое решение  на общинския съвет е 
извършено. 

Маргарита Стойчева: В анекса е описано. 
Димитър Янков: И все пак г-жо не е сериозно обръщайки внимание. Този въпрос 

беше зададен във времето непосредствено след като беше входирана докладната. Не е 
сериозно до деня на сесията да няма отговор, просто е и неуважително е меко казано. 
Като препоръка ви го казвам на цялата администрация, не го правете ***. 

Маргарита Стойчева: Само искам да кажа, че затова изпратих и толкова рано 
договорите, веднага ги изпратихме, там в самите договори са описани всички арендни 
вноски от първата до петата, от петата до осмата година, не можем да дадем прогнозна 
стойност. Каквато и прогнозна стойност да дадем във връзка с коефициента на 
инфлация който се начислява всяка година, различна е и арендната вноска. 

Димитър Янков: Не, не го приемам, въобще не го приемам. Имаше и свързано с 
приходи от продажбата на дървесината… 

Георги Вълчев: Разбирам това, което казва госпожата, просто те не могат да 
дадат точната сума. Нас ни интересуваше приблизително както аз ви казах 
приблизителната 600х. за толкова години, елементарно дванадесет години по толкова. 

Маргарита Стойчева: Печалбата от продажбата на ореховата дървесина по 
информация на Общинско горско предприятие е 40138лв. 

 Димитър Янков: Добре, благодаря ви, но защо трябва да го получим това сега. 
Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме с питания от групата на БСП. 
Приложен е текста. 
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 Динко Цъцаров: На последния въпрос г-н Станилов вчера входира отговор, 
изпратихме ви го. За останалите кой ще отговаря. Г-н Камалиев. 
 Божидар Камалиев: На първия въпрос, защо градската тоалетна не е пусната на 
31.08.  Вие знаете, че всички бяхме ангажирани, целият ни ресурс беше хвърлен в 
подготовка по мероприятията по празника на града, откриване на мемориал, връчване 
на знаме на Единадесети ученически отряд и нямаме необходимия ресурс. Причината 
за закъснението на градската тоалетна да не работи е в нас ОБЧ, нямахме 
необходимите бройки, които да стоят там. Преди  празниците е отворена и в момента 
работи. Другото питане относно детската площадка. Първо, не е монтирана старата 
ограда, тази ограда е по-висока, с нови винкели, с нова постановка. По въпроса за ул. 
„Дружба” 4, това което ме касае, още при встъпването ми преразгледах договорите, 
прекратих ги, тъй като не са…, това го отговарях на една от предишните сесии. 
 Иван Кичев: Г-н Камалиев, вие отговорихте още на предната сесия този въпрос. 
Отговора само че беше, че договора е неправомерно сключен и до там. Кой го е 
сключил неправомерно, поради какви причини считате, че това е неправомерно 
сключен договор, какви са щетите които са нанесени *** сключен договор и кой ще 
носи отговорността за това, това са нашите питания. То е ясно, че неправомерно е 
сключен договора и че договора е както споменаваме в питането от порядъка на 
хиляда лева за тези две години  и кусур, които трябва да бъдат възстановени от някой, 
за това става въпрос. 
 Божидар Камалиев: На каква стойност е и как са сметнати тези хиляда лева, не 
знам може да са повече, може да са по-малко... 
 Иван Кичев: Сметнати са по елементарен начин с калкулатор. Месец, който има 
плащания от порядъка на 34 или 36лв. с ДДС като умножиш по останалото излиза. 

Божидар Камалиев: *** от страна ОБЧ няма, договора е за бартер, предоставяне 
на помещение, там трябва да се види това помещение евентуално наема колко би 
трябвало да бъде, в коя зона е… 

Иван Кичев: Договор за бартер ли т.е. малко обяснение. 
Божидар Камалиев: Да, за бартер е договора. Помещение за офис на 3S СOT 

договор за бартер и обект, и аз констатирам, че нямаме такъв обект и прекратявам 
договора. 

Иван Кичев: В съобщението за охрана е описано, че това е складова база, обекта 
на охрана, което съм проверил и в полицията, което е подадено от фирмата 3S СOT. Тя 
е длъжна да подаде в едноседмичен срок съответно обекта, който е поет под охрана, 
подаден е като складова база на предприятието. Аз питам каква складова база е дома 
на „Дружба“ 4. 

Божидар Камалиев: Няма така складова база затова съм прекратил договора. 
Иван Кичев: Ясно, ама парите кой е плащал на 3S СOT. Предприятието ги е 

плащало нали и фактури… 
Божидар Камалиев: Това обяснявам, че договор за бартер има. Евентуално 

вместо те да платят наем, не плащат наем. 
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Иван Кичев: Добре, представете го този договор за бартер, представете го да  
видим този договор за бартер. 

Яна Кирязова: Уважаеми дами и господа общински съветници, във връзка с 
въпрос, защо на детската площадка се монтира старата дървена ограда от работници на 
ОП “ОБЧ“ при положение, че по проект за оградата е предвидено засаждане на жив 
плет, отговарям следното: в количествено-стойностната сметка, която е неразделна 
част от договора за изпълнение на СМР по обекта, не фигурира позиция доставка и 
монтаж на дървена ограда. Съответно монтирането на оградата не е ангажимент на 
фирмата изпълнител. Фирмата изпълнител имат ангажимент за засаждане на жив плет 
като съгласно Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра, за всяка площадка за игра се монтира ограда, 
като до оградата на площадката се предвижда възможност от засаждане на жив плет от 
растителни видове, които не са потенциално опасни за здравето на ползвателите и на 
придружителите им. 

Иван Кичев: Е, и къде е този жив плет. 
Йона Чобанова: Общината си е свършила работата, чакаме фирмата да си 

довърши нейната нали така да го разбираме. 
Димитър Янков: Не, разбрахме там на кой е ангажимент на кой не по договор 

може да се види, извинявам се, че се намесвам, питането е на БСП колеги, но все пак и 
ние имахме една докладна в тази връзка. Елементарно, хубаво, оградата е поставена, 
всяко нещо ново направено е добре, но няма обезопасяване, разбирате ли ме. Няма 
обезопасяване, това е най ***, не знам чий ангажимент е било на изпълнителя, на нещо 
друго, най-лошото е че тази детска площадка е необезопасена за деца. 

Йона Чобанова: За ударопоглъщащата настилка ли говориш, тя ще дойде, но 
докато си довърши нещата... 
 Динко Цъцаров: Техническите сътрудници на Дебелт и на Драчево. 
 Инж. Иван Жабов: Аз ще отговоря на този въпрос. От утре започва техническия 
сътрудник в с. Дебелт, а момичето което започва е консултирано с Ангел Ников, 
съгласно е момчето, така че за Дебелт проблема е решен. За Драчево, предложих на 
кмета на Драчево едно момиче, той дойде лично, каза че не е съгласен за 
кандидатурата и на този етап не иска да работи с технически сътрудник, каза че може 
да се справи сам. 
 Иван Кичев: Г-н кмете, мисля, че въпросът много точно и ясно е зададен. 
 Инж. Иван Жабов: Точно и ясно отговарям и аз. 
 Иван Кичев: Защо не е дадена възможност на кмета да си избере сам техническия 
сътрудник 
 Йона Чобанова: Това не е вярно, г-н Жабов, което казахте в момента. Вашия 
отговор когато кмета на Драчево си е посочил предпочитанията, Вашия отговор е бил - 
трябва да изберем човек, за който да постигнем взаимно одобрение. Има човек и вие 
знаете кой е човека. 
 Инж. Иван Жабов: Нямам никаква идея за кой човек става въпрос. 
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 Йона Чобанова: Добре тогава човека ще дойде да си пусне заявление за 
започване на работа, което заявление Вие трябва да вземете предвид и… 
 Инж. Иван Жабов: И да го консултирам с кмета. 
 Йона Чобанова: И да го консултирате с кмета на Драчево. 
 Иван Кичев: Защо е необходимо Вие в случая да оказвате решаващо значение. 
Кмета на Драчево ще работи с дадения секретар, той лично работи с него, вие нямате 
никакво отношение към този сътрудник технически, защо трябва вие да съгласувате 
вашето мнение с мнението на кмета. Кмета идва и ви казва аз съм си избрал човек 
който ще ми помага и ще ми върши работа, искам да бъде назначен и вашето  
задължение е това по ЗМСМА. 
 Инж. Иван Жабов: Моето задължение и вашите задължения са коренно 
различни. 
 Иван Кичев: Вашето задължение е описано в закона, точно и ясно е казано, че 
кметовете на населени места си назначават техническите сътрудници, точно и ясно е 
записано в закона, прочетете го още веднъж. 
 Инж. Иван Жабов: Не знам по кой начин ги назначават те, не мога да разбера по 
кой начин ги назначават.  
 Иван Кичев: Да, вие го назначавате, но само че той си го избира. 
 Инж. Иван Жабов: Всичко е съгласувано с двамата кметове, нямат претенции. 
Аз не мога да застана тука и да изрека някакви лъжи при положение, че това ми е бил 
разговора. 
 Иван Кичев: Новия технически сътрудник утре ще си пусне молбата при вас. 
 Инж. Иван Жабов: Не новия, могат и няколко да си пуснат, никакъв проблем 
няма, подбора е ясен по нататък, не новия който ще си пусне. Може да са две, три 
кандидатури, никой не знае колко. 
 Йона Чобанова: То няма никакъв така или иначе ще има някакъв нов. 
 Иван Кичев: Може,  само че кмета трябва да има решаващо значение, там на 
селото, не вашето мнение да бъде решаващо. 
 Инж. Иван Жабов: Той кмета изобщо не знае, че някой от негово име говори 
тука на сесиите, това ми каза кмета на Драчево, аз не лъжа. Той вика аз никой не съм 
упълномощил да говори от мое име. 
 Йона Чобанова: Ами ние какво сме говорили с него. 
 Инж. Иван Жабов: Нищо, просто заповядвате вие, че там трябва да се назначат 
хора. 
 Иван Кичев: Г-н кмете, недей пада на такова ниво, моля ти се вече, защото става 
смешно. 
  Инж. Иван Жабов: Достатъчно сте паднали, така че няма смисъл кой къде 
повече да пада. 
          Динко Цъцаров: За отговор на следващия въпрос…Г-н Вучев 
 Генчо Вучев: Въпрос: коя фирма изпълни ремонт на ремонта на отсечката 
Суходол – разклона Русокастро, за чия сметка беше изпълнен този ремонт и защо този 
ремонт отново беше частичен? Настояваме но сесията да присъства и т.н… Краткият 
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ми отговор на този въпрос е няма такова нещо, ремонт на ремонта. Ремонта на пътя е 
изпълнен и е приет с констативен акт за установяване годността на приемане на 
строежа от 05.12.2019г. като възложител община Средец със заповед №911 от 
24.09.2019г. от кмета на община Средец, упълномощава Генчо Божинов Вучев 
технически ръководител да приема основен ремонт на обекти от четвъртокласна пътна 
мрежа на територията на община Средец, длъжностното лице има право да подписва 
всички и протоколи по време на строителството. Проектанти инж. Стоян Иванов, 
строителя „Технострой инженеринг 99“АД с адрес гр. Ямбол 8600, ул. „Обходен път 
запад“ 21 и инж. Желязко Иванов ръководител на обекта, консултант на проекта 
„Консулт инженеринк“ЕООД, с адрес София и т.н., подписани всички надлежно с 
печати. 
 Иван Кичев: Така, и вие какво приехте г-н Вучев да ми кажете ей така съвсем 
откровено. Като отидохте на 05.12. аджаба какво видяхте по този път изпълнено като 
основен ремонт та го приехте и се разписахте. 

Генчо Вучев: Аз също съм подписан на този акт с който приемаме. С този акт се 
извършва предаване на строеж, ремонт на обект четвъртокласна пътна мрежа, 
подобект така, от строителя „Технострой инженеринг“АД на възложителя община 
Средец. 

Иван Кичев: И вие го приехте изпълнен, безупречен. 
Генчо Вучев: Да, три хиляди квадратни метра. 
Иван Кичев: Ако искате сега да ви взема след сесията да отидем след двата 

ремонта, които се правиха впоследствие на пътя, за да отидем да видим в какво 
състояние е пътя в момента все още, а вие ми говорите изпълнен ноември месец 
основен ремонт. Вярно, че не съм корифей в тази област ама не съм и малоумен. 

Генчо Вучев: Казах един ремонт, не съм казал два. Позволих си, това ще ми е по-
дългия отговор, тъй като говорим ремонт на ремонта, аз не съм чул, не съм видял, не 
съм пратил фирма, не съм нищо, не знам. Позволих си чрез нашата телефонна 
централа, свързах се с община Камено, не знам дали знаете Еркесията до Русокастро е 
към община Камено, свързаха ме със зам.-кмета по строителството Таня Терзиева, 
имам и JSM мога да ви го предоставя. Цитирам нейните думи които тя ми каза по 
телефона когато я запитах, те в тяхната община нещо правили ли са, защото граждани 
са минавали там, видели са техники, видели са жилетки  жълти, ремонтни работи, аз 
нямам хабер. Отговори ми, че земеделски производители от с. Русокастро са се 
самоорганизирали за почистване на храстите и отбивките към земеделските имоти. 
Щастливата случайност е, че са поискали съдействие за пътна безопасност и са 
присъствали от община Камено колеги да обезопасят със знаци и т.н. Благодаря за 
вниманието. 

Иван Кичев: Чакайте малко още, ставаше въпрос за асфалтово полагане не 
говорим за почистване на пътя. Преди няма и месец беше правен ремонт на пътя, 
преди около два месеца и половина когато сме пуснали нашия сигнал също беше 
правен ремонт на пътя, г-жа Кирязова тогава не можа да отговори и каза, че ние не 
знаем че се прави ремонт. 
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Генчо Вучев: Не е правен втори път ремонт от декември месец насам. 
Янко Германов: Ама основния ремонт го няма там. 
Иван Кичев: Аз не мога да си представя как можете да твърдите подобно нещо 

като хиляди граждани могат да докажат това нещо, които са минали по този път, че 
няма една дупка запълнена по време на вашето приемане на съответния път. И това е 
срамота, че стоите и ме гледате в очите, и гледате всички останали, за да излъжете по 
този нагъл начин. 

Генчо Вучев: Срамота е наистина, че всичките хора разписани и приели обекта, 
всичките хора… 

Иван Кичев: Ами срамота е разбира се. Да, важи и за тях същото това. 
Генчо Вучев: Аз мога да ви закарам на място и да ви покажа 3000кв.м. 

асфалтирани ноември месец миналата година. 
Иван Кичев: Аз съм ходил многократно на място. Миналата година, а сега няма 

нищо правено, някой решил ей така да даде даром на община Средец няколко 
самосвала с асфалт. 

Генчо Вучев: 2020г. там няма асфалтирано абсолютно нищо. 
Иван Кичев: Сигурен ли сте, а бе, г-н Вучев, хайде се лишете от някоя обедна 

почивка и отидете да видите за какво става въпрос, че просто ми е неудобно. Тя ще 
стане ясна, какво да ходим, колко пъти трябва да ходим на място. 

Йона Чобанова: Ами те машините са снимани като асфалтират с датите и часа. 
Динко Цъцаров: Колеги, хайде да се изслушваме. Г-н Янков имаше въпрос. 
Димитър Янков: Познаваме се отдавна, храня *** чувства и уважение към вас, 

но за конкретния случай държа да отбележа, както казах на едно от предните 
заседания, защото ставаше въпрос за отхвърлена докладна с жалбите на хората от 
Суходол. По отношението на изпълнение на тази поръчка, която визира и пътищата 
горе в района Сливово-Синьо камене-Гранитец и т.н., уверявам ви аз нямам вашето 
образование и не съм корифей в областта на строителството, обаче забележете аз съм 
инженер – лесовъд и съм учил горски транспорт. Имам си представа от пътища, 
правил съм проекти за пътища в рамките и ви заявявам, това което е в оня район 
Сливово-Синьо камене-Гранитец- Вълчаново може да се приеме за основен ремонт до 
някъде има забележки що годе. Отсечката, която е в землището на община Средец от 
Еркесията, граничната зона с община Камено и с. Русокастро, но до с. Суходол това 
въобще не е основен ремонт, основен ремонт има извършен в отсечката, която е частта 
от пътя попадаща в община Камено. Аз като горски човек знам си границите на 
стопанството, знам и землищните граници, но направих и нещо друго, отидох и ги 
отбелязах и на дърветата и на пътя границата, и в частта на община Средец ще ви 
кажа, че това въобще няма как да мине за основен ремонт независимо каквото да си 
говорим. И беше даже добре, не толкова да се оправдаваме защо и кой, ама нямаме 
отношение, ама не сме пратили, а по-добре да беше направено нещо дори и в 
последствие, което да задоволи исканията на тези хора от с. Суходол. Заедно ако 
искате ще отидем, не може да ме убедите, че това е основен ремонт, той не е и текущ, 
там има пръскани тук-таме някоя дупчица, някои дребни ***. Ама че имаше техника и 
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то не в землището на Камено в началото на септември датата беше втори-трети нещо 
подобно, два или три дни присъстваше техника и тя работеше в отсечката забележете, 
която е на нашата територия, община Камено няма да тръгнат да ни правят ремонт на 
нашия път, в тази отсечка се работеше и то се работи не по-малко от два дни, един или 
два дни със сигурност. Това са фактите г-н Вучев, извинявам се, че трябва да ви 
апострофирам по този начин, но не съм съгласен, че казаното от Вас отговаря на 
истината. 

Иван Кичев: Това е срамота, да стоите и да говорите по този начин е чиста лъжа, 
ама  чиста лъжа категорично. И понеже г-н кмете сигнала е отнесен до 
Специализирана прокуратура, от там разбира се реагираха „адекватно“, но са ни 
препоръчали, че имаме законната възможност да отправим своите въпроси към кмета 
за изясняване на обстоятелството относно извършените конкретни строително-
монтажни работи, както и да се изискат копия от относимите документи. Така че в 
тази връзка сега заявявам, че искаме копия от абсолютно всички документи – Акт 19, 
сметка 22, фактури за заплащания, проекта който все още не сме видели и не знам къде 
се намира, в тази връзка изискваме копия от всичката документация. 

Инж. Иван Жабов: Няма да ги получите скоро. 
Иван Кичев: Няма да ги получим. 
Инж. Иван Жабов: Спокойно, сега тези приказки някъде другаде, там където сте 

били. По-спокойно аз ви отговарям – няма да ги получите скоро, тъй като 
благодарение на някои от групите на общинските съветници има подадени сигнали и в 
момента тече проверка от контролните органи. Докато не приключи проверката няма 
да получите нищо, аз мисля че съм достатъчно ясен. 

Иван Кичев: Ние искаме копие г-н кмете. И във връзка със същия сигнал, който 
ние сме подали, недейте да се изненадвате кой го е подал и Специализирана 
прокуратура ми връщат това постановление. 

Динко Цъцаров: Г-н Вучев 
         Иван Кичев:Г-н Вучев, жалко за достойнството му. 
          Генчо Вучев: 3000кв.м. са заляти октомври месец 2019г. 

Динко Цъцаров: Относно пазара. 
Инж. Иван Жабов: Пазар няма да има в градския парк, тъй като правим 

колективен *** ремонт на парка, така че пазар повече там няма да има, местим го на 
друго място. В момента правим ремонт на WC долу където си е пазара и там ще бъде 
ситуиран пазара и това всички го знаем. 

Иван Кичев: Защо г-жа Пашова толкова страстно защитава тезата да бъде там 
пазара, има ли такава работа или няма, или са слухове. Случайно да сте се застъпили за 
едни магазини на които им са паднали оборотите. 

Веселина Пашова: Не знам такова нещо. Въобще не съм наясно за какво 
говорите. 

Динко Цъцаров: На четвъртия въпрос казахме, че г-н Станилов отговори. 
 Приложен е текста. 
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 Иван Кичев: Г-н Станилов, имам питане към него тъй като е заявил категорично, 
че не е констатирал. В тази връзка искам тогава по дати да ми кажете, на тази дата 
посетих кметството в Пънчево примерно и не констатирах нарушение, нали можете да 
го направите г-н Станилов, защото сте отговорили, че са правени проверки и не са 
констатирани нарушения. 
 Георги Станилов: В интерес на истината далеч съм от мисълта да твърдя, че 
всички кметски наместници са безупречни с работното си време. Съгласете вие, че при 
положение на двадесет и два кметове и кметски наместници трябва всеки ден да 
ходиш в едно кметство да правиш проверка. Да ви кажа каква е практиката, в рамките 
на три месеца правим маршрут и по лъчове като мина и минавам през четири-пет-шест 
села, които са по този лъч примерно. В миналия мандат имаше наказани кметове, аз 
затова в отговора си казвам, че в този мандат сега не са констатирани нарушения, 
график няма, защото обезсмисля се проверката, ако направиш график, те ще знаят, че в 
този ден ще минеш. 
 Иван Кичев: Хайде малко да обърнете внимание на Пънчево, на Горно Ябълково. 
 Георги Станилов: Два пъти съм ходил в Пънчево, сварвам го човека там, не мога 
да си изкривя душата, казвам ви едно към едно. 
 Динко Цъцаров: Колеги, това бяха писмените въпроси. Жалбата, която ви 
докладвах на комисиите от Димитър Иванов на ул. „Столетов“ ще отговори Бисер 
Петков, те са ходили от общината. 
 Бисер Петков: Уважаеми дами и господа общински съветници, всъщност случая 
буквално може да се сведе до няколко изречения. Молбата, която е постъпила при нас 
е с молба за разпореждане за прехване на опасността от разрушаване на къща от дърво 
орех, което е в двора на съседа. Орехът е на повече от 60г., клоните му са на покрива 
на моята къща и са в процес на изсъхване. Имаме постоянна комисия, която направи 
проверка на място. Оказа се, че леко пресилени са нещата в тази молба, но така или 
иначе разпоредихме на съседа да напрани окастряне. Разполагаме със снимков 
материали преди и след окастрянето. В момента клоните на дървото по никакъв начин 
не застрашават сградата на жалбоподателя. От там нататък общината не може да бъде 
според мен страна по този междусъседски спор. Това което е било необходимо от нас 
ние сме го направили, дали сме предписание, което е изпълнено. Господина в 
последствие решава, че не трябва да има въобще клони на дървото в неговия имот, за 
това нещо при нас не е постъпила молба, още повече, че дървото се намира на 
разстояние повече от три метра от границата на двата имота. Това е междусъседски 
спор по който общината няма какво да каже, който иска да се сезира. 
 Димитър Янков: Абсолютно сте прав. Даже и не знам защо трябваше да го 
коментираме тука. Спор, някой си наумил нещо, то има един друг канален ред, който 
не визира нас, който може да се жалва ако има. Аз ставам в момента и обръщам 
внимание пак на останалите колеги, за втори път отхвърлихме докладни свързани с 
проблеми в жалби и сигнали на групи хора, а тука се занимаваме с едно дребнотемие, а 
с неща, които визират действително проблеми на групи хора и то на големи групи хора 
от населението на общината и на отделни села ние ги неглежирахме за втори път.  
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 Георги Вълчев: Искам да кажа нещо съвсем кратко. Просто съм длъжен да 
благодаря на колегите общински съветници, които дадоха възможност на общината да 
си преосмисли това което е подадено от Агро Лес, това е моята благодарност да 
изкажа към тях. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят Динко Цъцаров закри 
Дванадесетото заседание на Общински съвет на община Средец. 
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