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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 

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

 
     Изх. № 96-00-11 
 04 ноември 2020 год.  
 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 13 
 
 

 
 
 
На 28 октомври 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 Тринадесетото заседание на 
Общински съвет на община Средец. 

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

На заседанието присъстваха петнадесет 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.  Петьо Георгиев Колеолов 

   12.  Стоянка Стоянова Кисьова 
   13.  Тодор Стаматов Стаматов 
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   14.  Яна Иванова Биюкова 
  15.  Янко Калудов Германов 
 
Отсъстваха по уважителни причини Валери Димитров Ангелов и Мартин 

Тодоров Джермов. 
Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, добре дошли. В залата присъстват петнадесет 

общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам Тринадесетото редовно 
заседание на Общински съвет – Средец. Предстои да изберем секретар на днешната 
сесия. Имате думата за предложения. Г-н Стаматов. 

Тодор Стаматов: Предлагам г-жа Владислава Цанева за секретар на днешното 
заседание. 

Динко Цъцаров: Благодаря, други предложения има ли колеги. …Ако нямате, 
който е съгласен г-жа Цанева да стане секретар на заседанието, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, предстои да гласуваме проекта за дневен ред, който ще 
се разглежда на днешната сесия. Това е проекта, който беше разгледан на заседанието 
на постоянните комисии плюс две нови точки, които предлагаме да влязат в днешния 
дневен ред. Едната е 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. Ще дам думата на г-жа Стойчева да обясни кое 
налага влизането на тази докладна. И другата е докладна записка от Динко Цъцаров – 
Председател на Общински съвет – Средец, относно: Освобождаване на управителя на  
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ГР. СРЕДЕЦ ЕООД, 
ЕИК 102663909, гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството. Има проблем 
при вписването в Търговския регистър на новия управител, тъй като ние сме написали 
в решението, че избираме д-р Георгиев, но в точка не е описано освобождаването на д-
р Цанев и от представител на Търговския регистър получихме насоки решението да 
бъде оформено по този начин. Така, че това налага влизането на тази докладна, за да 
може новия управител да си влезе в задълженията. Заповядайте г-жо Стойчева. 

Маргарита Стойчева: Тази последната докладна за което се извинявам, че в 
последния момент е входирана, всъщност по проекта който говорихме на предната 
сесия, управляващия орган е взел решение да се удължи с още една година. Получихме 
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указания да се издаде запис на заповед за оставащия период за сумата с която се 
кандидатства. Вчера, сутринта в 10ч. получихме нови указания от управляващите 
органи, че трябва да се обединят двете запис на заповеди за авансовото плащане т.е. да 
се издаде запис на заповед за цялата сума, за първия период който е до 31.12.2020г. и 
втория период който е до 31.12.2021г.. Като след като получат по Оперативна 
програма човешки ресурси и получат тази запис на заповед, предходните две, 
оригиналите са при тях, те ни ги връщат и всъщност с връщането на оригиналните 
запис на заповеди те вече се обезсилват. 

Динко Цъцаров: Това е колеги, имате ли въпроси по тези две докладни. 
Димитър Янков: Имам извън тях въпроси във връзка с дневния ред. На 

комисиите беше коментирано да се поканят двамата управители, защото една от 
точките от дневния ред, не говоря за тази допълнителната за освобождаване, а тази във 
връзка с проблемите във МБАЛ-СРЕДЕЦ за закриване на вътрешно отделение. 
Поканени ли са лекарите, защото ако са поканени идеята ми беше, ако са тука да 
изместим точката по-напред. 

 Динко Цъцаров: Д-р Георгиев беше тука и именно защото малко по назад е 
точката, излезе да свърши някаква работа за петнадесетина минути, всеки момент ще 
дойде. Тука е, поканен е по принцип. Д-р Георгиев ще присъства, д-р Цанев не съм го 
канил, само новия управител.  

Димитър Янков: Част от проблематиката е свързана с него *** както и да е 
свършен факт е. И нещо друго имаше някакъв сигнал на граждани, жалба от с. Факия, 
извинявам се, ако е в дневния ред, не го видях. 

Динко Цъцаров: Тя е в дневния ред, в т. питания ще я разгледаме въпросната 
жалба. Колеги, ако няма предложения за изменение или допълнение на така 
предложения проект моля да гласувате. Който е съгласен с предложения проект за 
дневен ред моля, да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, приема се. 
Тринадесетото 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: 

Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост, допълнение в Приложение №1 – 
Базисни наемни цени на имоти общинска собственост; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване  по  процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.353 „МИГ 
Средец -  „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от Стратегия 
за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение 
„Създаване на зони за отдих в поземлени имоти с идентификатор 
76039.154.1 и 76039.170.6, в землището на с. Факия; 
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3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна в маршрутни разписания от Общинската транспортна схема; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи на парамедици от Филиал за спешна медицинска помощ – гр. 
Средец; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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 с. Проход; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 67413.21.65 по КККР на с. 
Сливово; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 29221.106.1  по КККР на с. 
Момина Църква; 

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.12.209  по КККР на 
гр.Средец; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на имот с идентификатор 22914.22.51 по КККР на с. 
Долно Ябълково; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на язовир 
„Липата“ – публична общинска собственост на Държавата; 

13.  Докладна записка от Георги Вълчев – общински съветник от ПП СДС, 
относно: Почистване на нерегламентирано сметище в гр. Средец; 

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

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

16.  Доклад от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, 
относно: Разглеждане на постъпило в деловодството на Общински съвет 
писмо от управителя на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД гр. Средец; 

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Издаване на запис на заповед от Община Средец в полза на Министерство на 
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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.; 

18.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Освобождаване на управителя на  МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ГР. СРЕДЕЦ ЕООД , ЕИК 102663909, 
гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството; 

19.  Питания. 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №13 на Общински 

съвет – Средец./ 
 
 

Динко Цъцаров: Започваме с ТОЧКА ПЪРВА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 
допълнение в Приложение №1 – Базисни наемни цени на имоти общинска 
собственост. 

Иван Кичев: Г-н Цъцаров, само да попитам кмета няма ли да присъства. 
Динко Цъцаров: Говорих с кмета, има някаква среща в момента, каза, че ще влиза 

и излиза в зависимост от ангажиментите си, чакаме го да дойде. 
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   
Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Вълчев заповядайте. 
Георги Вълчев: Изключая известната тоалетна, вероятно имате информация за 

подобни обекти, да ни кажете за кои обекти евентуално става дума. 
Веселина Пашова: Имате предвид за автомивка, имаше запитване да се постави 

автомивка на общинско място, заимствахме от наредбата в Айтос и Карнобат, че освен 
колкото е размера на автомивката трябва да има и прилежащ терен, който *** като 
наемна цена. 

Димитър Янков: Не разбрах за прилежащия терен. 
Веселина Пашова: Прилежащия терен е подобно, вземат обект и се взема 

колкото е обекта толкова ***. Няма все още заявление, ако някой иска. Става въпрос за 
общинските терени. Сега тези прилежащи терени, които са нови към момента, не 
съществуваха когато се вземаше на общинско място обект, когато се поставяше 
обекта, изплащаше се наемната част само на обекта… 
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Димитър Янков: А каква част, като процент, спрямо общата площ ли. 
Веселина Пашова: По закона е  10% от обекта извън прилежащия, който също се 

предлага да се остойности, отново е заимствана от наредбата в Айтос и Карнобат, по 
този ред ги дават тези обекти. 

Димитър Янков: Има ли някаква все пак, функционира тоалетната от известно 
време, не точно статистика, имате ли представа поначало като посещаемост как е, 
дневна посещаемост и изобщо, там трябваше да има човек от общинско предприятие 
ОБЧ. 

Веселина Пашова: Не, лично аз нямам, а сега се предлага да се отдаде под наем, 
вече каква цена ще се взема, за да може по по-добър ред да се стопанисва. 

Димитър Янков: Аз имам една препоръка г-н Цъцаров, тя е кратка. Общинските 
съветници сме доста заети хора поне в по-голямата част, тези промени в наредби или 
нови наредби трябва да престоят един месец срок на сайта на общината. Желателно е 
обаче ние да сме известени когато са качени, защото част от предложенията могат да 
се направят и в процеса когато тя стои. Фактически в момента ние извършваме нещо 
формално, което трябва да извършим, в юридически план задължително, но се 
превръща в нещо формално. Желателно е поне Вие или техническия секретар на 
общинския съвет, когато има подобно действие да се обади, не всички ние следим и 
разглеждаме сайта на общината какво има качено и т.н., да сме предварително  
оповестени, това е извън темата на докладната, но е свързано. 

Динко Цъцаров: Разбрах, препоръката ми е към администрацията, когато ги 
качвате да уведомявате нас, съответно аз да мога да уведомя и съветниците. Когато ги 
качвате на сайта. Добре, гласуваме колеги предложението от докладната, който е 
съгласен с направените предложения 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  № 191 
28 октомври 2020 година 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.16, ал.2, чл.19, ал.1 и чл.20 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Приема допълнението на наемни цени в Приложение № 1  на  Наредбата за 
реда за придобиване,управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост, нова точка ХIV  „Други дейности“: 

1. Тоалетна-WC        -      0.50 лв./кв.м. за месец; 
2. Имот за паркинг с автомивка -  1.50 лв./кв.м. за месец; 
3. Открити прилежащи площи към обекти – 0.50 лв./кв.м. за месец. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
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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   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов   - 
  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: Колеги, напомням само за носенето на предпазни средства, тъй 
като знаете, че сме в епидемична обстановка, отговорността е лична, длъжен съм да ви 
направя това съобщение. Като ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по  
процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец -  „МИГ Средец -  
подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура ” от Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 
2014-2020, с проектно предложение „Създаване на зони за отдих в поземлени 
имоти с идентификатор 76039.154.1 и 76039.170.6, в землището на с. Факия. 

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

Динко Цъцаров: Коментирахме колеги на комисиите, заповядайте ако имате 
въпроси, предложения. Г-н Янков. 

Димитър Янков: Ще се наложи да направя пак препоръка, не вярвам да има 
някаква готовност за конкретика. Стана ясно в комисиите, че е много общо с насоката 
по отношение на самата туристическа инфраструктура като места и какво *** ще се 
върши там. Молбата ще ми е когато сте в готовност и знаете къде и какво ще се върши 
по тази мярка, по тази програма, да уведомите общинските съветници, председателя 
нека да е с повече конкретика. 

Маргарита Стойчева: По този проект в тези два поземлени имота където има 
чешми, те са край пътя и двете чешми, вие ги знаете при всички случаи, там ще бъдат 
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                                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                                                         Секретар: 

поставени беседки с пейки, с барбекю, кошчета за отпадъци, ще бъде всичко върху 
площадка. С предишен проект сме кандидатствали за поставяне на информационни 
табели с туристически маршрути. Там предвиждаме и дай боже да бъде одобрен девет 
такива информационни табели, като първата ще бъде точно на разклона на Ханчето, ви 
казвам най-общо, ако искате повече конкретика ще ви я предоставя. Да, това е по друг 
проект, но използваме сега този проект, че ще има туристически маршрути и идеята е 
такава като посещават маршрутите, единия лъч е Факия – Долно Ябълково – Белеврен, 
а другия лъч ще бъде през Голямо Буково – Кирово – Белеврен – Граничар. Като освен 
информационните табели за тези обекти, ще има и указателни табели конкретно към 
които се намират близо до обектите, които ще се рекламират. Предвиждаме за сега, 
това е включено в проекта, може и повече информация в последствие като бъде 
одобрен да бъде предоставена. Едните долмени, за които става въпрос, ще има до тях 
такива табели изградени с маршрут, това са долмен, който е северно от с. Белеврен, 
близо до местността и параклиса Аязмото, това е Марковия камък, всички го знаем 
къде се намира. И в другата посока Буково – Кирово – Белеврен това е един долмен, 
който е в м. „Лозята“ в с.Белеврен, в Кирово долмена, който се намира в 
заграждението, т.нар. „Корубата“, още един долмен, който е южно от с. Граничар зад 
кльона и в общи линии е това.  Това предвиждаме да включим в тези маршрути. По 
още един проект по МИГ-а сме кандидатствали за изграждане на два посетителски 
центъра в Факия и Голямо Буково. Та също ще има възможност да се излага 
културното наследство - материално и нематериално на района където и ще се 
рекламира, по някакъв начин да има посещаемост на тези населени места и да се 
увеличи туристопотока. Това предвиждат проектите, те са малки, но мислим че ще има 
резултат. 

Димитър Янков: След това пояснение малко по се проясни ситуацията, но има и 
нещо друго, тука говорим за материални неща, барбекюта и др. неща, мислили сте по 
отношение на опазване на въпросното оборудване. 

Маргарита Стойчева: Това което сме мислили е да ги заградим, защото има и  
животни. Достъпа ще е от портал, но това ще бъде извън проекта, той не позволява 
такава дейност ограждане на беседките. Ще има портал, той няма да е заключен, ние 
по-скоро искаме от животни да го предпазим, защото от там минават и диви и питомни 
селскостопански. В крайна сметка това се прави за хората, ако те самите не оценят, че 
това трябва се пази… 

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  № 192 
28 октомври 2020 година 

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

местната администрация и във връзка с т. 24.1  от Условията за кандидатстване по 
процедура № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец“  по ПРСР 2014-2020,   
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                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
         1. Общински съвет - Средец дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна 
финансова помощ с проект „Създаване на зони за отдих в поземлени имоти с 
идентификатор 76039.154.1 и 76039.170.6, в землището на с. Факия по процедура 
№ BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма 
за развитие на селските райони 2014-2020. 
         2. Дейностите включени в проектното предложение съответстват на 
приоритетите на Общински план за развитие на община Средец 2014-2020, а именно: 
ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската територия и нейното адекватно 
инфраструктурно осигуряване, МЯРКА 3: Развитие на туристическата и културна 
инфраструктура. 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна в 
маршрутни разписания от Общинската транспортна схема. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 193 
28 октомври 2020 година 

 
На основание чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Утвърждава промени в общинската транспортна схема на община Средец, 
приета с Решение № 1011 от 16.09.2015г. на Общински съвет – Средец, както следва: 

- Маршрутно разписание на градска основна линия №1, изпълнявана сезонно 
от 01.10 до 06.02. било: с начален час на тръгване 7:20ч.,  

Става: с начален час на тръгване 7:00ч.; 
- Маршрутно разписание на градска основна линия №2, изпълнявана сезонно 

от 01.10 до 06.02. било: с начален час на тръгване 7:20ч.,  
Става: с начален час на тръгване 7:00ч. 

 
 
 Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
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Пътни разходи на парамедици от Филиал за спешна медицинска помощ – 
гр.Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 194 
28 октомври 2020 година 

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

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

                                      
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 1. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по направление гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на Невена Димова 
Костова – парамедик към Филиал за спешна медицинска помощ гр. Средец от 
01.10.2020 г. 

2. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по направление гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на Иван Марков 
Марков – парамедик към Филиал за спешна медицинска помощ гр. Средец от 
01.11.2020 г. 
 

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   за 
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  12.  Мартин Тодоров Джермов   - 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

 Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ПЕТА 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. Докладната е четена, запознати са съветниците. Тук има 
представител на фирмата г-жа Карчева. Г-жа Камбурова също е тук, на комисиите 
поискахте да присъства. Давам думата на г-жа Карчева, заповядайте. 

Цветелина Карчева: Добър ден, казвам се Цветелина Карчева, упълномощен 
представител на дружеството Ай ти агро ЕООД. 

Уважаеми дами и господа, г-н Председател, общински съветници, представители 
на общинската администрация, и всички присъстващи днес тук в  залата. Тук съм за да 
представя становището на господин Калоян Кънчев управител на дружеството Ай ти 
агро, относно възникналия казус, със желанието на представляваното от него 
дружеството да участва в процедура определена от Община Средец за закупуване на 
имоти на територията на с. Драчево. 

Ще започна с ретроспекция за дейността на Дружеството и извършеното през 
изминалите няколко години. Фирмата която представлявам започна дейност на 
територията на Община Средец през 2018г. след като стана правоприемник на правата, 
задълженията и фактическите отношения  по договори за аренда сключени с община 
Средец, относно стопанисването и управлението на имоти, находящи се на 
територията на с. Драчево, община Средец,  обл. Бургас. 

За извършване на своята дейност, се нае селско стопанска база от местни 
жители,  в която се да съхраняват материали, селскостопанска техника и инвентар, за 
което се заплащаше съответният наем. Върху имотите предмет на договорите за 
аренда в с. Драчево заварихме стара орехова градина, излязла от плододаване и 
амортизирана, и се заехме с трудната задача да я превърнем в бадемова градина с 
млади плододаващи дръвчета. Изпълнихме проект по Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020г. подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, от 
мярка 4 „Инвестиции в материални активи”, по сключен договор *** от 15.02.2016г., 
като разходите за които се кандидатстваше са в размер на 2 121 634,36, от които 
одобрени за финансиране разходи бяха в размер на 1 990 908,03. Тези разходи 
включваха закупуване на селскостопанска техника, изграждане на градина с трайни 
насаждения, изграждане на ограда с портални врати и изготвяне на бизнес план като 
анализ за икономическа устойчивост на проекта.  

Съгласно изготвеният бизнес план и одобрен от Държавен фонд земеделие, 
Дружеството поема ангажимент за: 

• създаване на 1030 декара бадемови насаждения;  
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• внедряване на нови продукти, технологични процеси, обновяване на наличните 
производствени и материални и нематериални активи; 

• опазване компонентите на околната среда, включително с намаляване на 
вредните емисии и отпадъци; 

• подобряване условията на труд, хигиенните, екологичните и други условия на 
производството; 

• Подобряване качеството на произвежданата земеделска продукция;  

• Осигуряване на възможностите за производство на биологични продукти. 

Градината с трайни насаждения се създаде в периода 01.10.2018-01.03.2019г., бяха 
направени всички почвоподготовки – риголване, оран, култивиране, маркиране, 
пробиване на дупки, засаждане, подрязване на корени, поливане, са само част от 
дейностите на фирмата изпълнител „Агроник“09 ЕООД, за които дейности 
дружеството заплати сума в размер на 986 780 лева. Бяха засадени всички овощни 
дръвчета от сортовете -никитски 584 и 1710, приморски, аспарух , юбилей, старт. 
Посадъчният материал е закупен от сертифициран разсадник, с фитосанитарни 
паспорти за което дружеството заплати сума в размер на 152 955лева. Внедряването на 
нови продукти, технологични процеси, обновяване на материални активи, дружеството 
постигна като закупи модерна и ефективна, улесняваща селскостопанските процеси – 
земеделска техника на стойност 1 308 789 лева от фирма Оптиком ЕООД гр. Стара 
Загора. Опазване компонентите на околната среда, дружеството осигурява като 
използва само разрешени препарати, торове за почво облагородяване. Не се отделят 
вредни емисии в атмосферата и допълнителни отпадъци. Също така е сключен договор 
с фирма „Скалар-еко“ ЕООД за изграждане на система за извозване на опаковки от 
употребените торове и препарати, за да се изхвърлят на регламентираните за това 
места. Подобряване условията на труд, и други условия на производството се 
осъществи като се назначиха 11 човека за реализация на селско-стопанските дейности 
на постоянни  трудови договори. И към настоящият момент всички хора са назначени 
и работят в с. Драчево. Политика на дружеството е да работи с местните хора, да 
назначава на работа хора от местното население, за да подпомага живота на хората в 
района. Всичките засадени фиданки са биологично сертифицирани, терена върху който 
се отглеждат също. За да отговорим на тези изисквания, сме сключили договор с 
фирма „Серез“ за биологично сертифициране, които от своя страна извършват 
ежегоден контрол. С цел опазване на градината и бъдещата продукцията от кражби, 
обособения от  имотите терен е ограден с ограда, което спира дивите животни, които 
допълнително нанасят щети на фиданките. Също така дивите животни са преносители 
на болести, които биха били фатални за градината  отглеждана изцяло биологично. Тук 
е момента да отворя една скоба и да направя едно уточнение, изграждането на оградата 
в имотите предмет на инвестиция е допустима от закона, тъй като за нея действат 
специфичните правила за Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Съгласно който 
извън границите на урбанизираните територии и в неурегулираните части на 
населените места се допуска ограждането на поземлени имоти само с леки огради. 
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Лека ограда според ЗУТ е дървени колове, каквато е в случая заедно с бодлива тел. 
Същото е подкрепено и със становище издадено от главният архитект на Община 
Средец, че за изграждане на такъв тип ограда не се изисква разрешение за строеж. 
Именно това е административният акт който визира чл.145 от Закона за горите в 
конкретния случай. 

Въпреки многото трудности които имахме, успешно реализирахме поетите 
ангажименти по сключен договор *** от 15.02.2016г. с ДФЗ, проекта беше 
финализиран и цялата инвестиция беше детайлно проверена от служители към 
регионален технически инспекторат на ДФЗ. След което се издадоха съответните 
документи за наличието на всички активи за изпълнената  инвестицията в с.Драчево и 
приключихме месец юни 2019г. Като най-сериозна трудност можем да определим 
съществуващите в имотите орехови насаждения, които се наложи да се изкореняват. 
Указа се, че  многото и сложни административни процедури забавиха и без това 
сложният процес по изкореняването. Също така срещнахме трудности от витаещото 
мнение, че появилият се в Общината инвеститор, дружество, е дошло да търгува с 
дървесина. Затова всичката добита дървесина се предостави в полза на Община Средец 
и нейните жители, а всички коренови образувания за които се твърдеше, че ще се 
продават като скъпи приклади в оръжейната индустрия, все още стоят в близост до 
имотите и се подаряват, но липсва интерес към тях. 

Създадохме съвременно и ефективно земеделско стопанство в сектор 
„Растениевъдство“, ориентирано към отглеждането на овощни видове и 
производството на плодове от тях за нуждите на пазара. За да функционира добре и да 
е ефективно това стопанство, сме в процедура на закупуване на собствена база в с. 
Драчево, община Средец, с обща площ 3255кв.м. земя с РЗП 1528кв.м., която към 
момента дружеството ползва под наем. Започнали сме модернизация на базата,  
оборудваме, предвиждаме изграждане на обособени площи и видеонаблюдение. В тази 
база работят всички служители пряко заети в селско-стопанските дейности. 
Поддържаме 11 човека на постоянни трудови договори целогодишно, а по време на 
кампания по засаждане, която предстои, назначаваме допълнително служители на 
временни трудови договори около 20 човека, отново хора от селото и региона. За 
2019г. изплатеното възнаграждение на служителите заети в дружеството е в размер на 
166 974,31 лева. Осигуровките платени от работодателя за същата тази година са в 
размер на 21 434,27лева, а данъка по чл.42 от ЗДДФЛ е в размер на *** или всичко за 
2019г. разходи за персонала е 198 480,42лева. До 30.09.2020г. изплатеното 
възнаграждение на служителите заети в дружеството е в размер на 122 075,77 лева. 
Осигуровките платени от работодателя за същият период са в размер на 16072,73лева, 
а данъка по чл.42 от ЗДДФЛ е в размер на 12 672,05 лева или всичко за този период 
разходи за персонала е 150 820,55лева. Дружеството подпомага своите служители като 
им осигурява  работно облекло, предоставя средства за снабдяване с лични документи, 
шофьорска книжка и заплаща обучения за повишаване на квалификация. Финансово 
стимулира служителите като предоставя бонуси при извършена добре, и в срок работа. 
Появяването на нов инвеститор повиши доходите в района, повлия положително на 
дребната престъпност, като доведе до намаляването и в селото и околностите му, тъй 
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като се осигури както постоянна заетост на населението, така и временна в периодите 
на активни земеделски дейности. 

Изминалата година, не беше особено добра за нас, тъй като освен многото 
административни трудности които се опитахме да преодолеем, пострадахме и от 
особеностите в климатичните промени, което се оказа пагубно за градината и доведе 
до погиване на по-голямата част от трайните насаждения.  Тъй като, както казах малко 
по-горе инвестицията е реализирана със субсидиране по Европейска програма, за 
настъпилите щети сме уведомили всички пряко засегнати институции. След 
проведената комуникация, ни се указа допълнителен срок в който да възстановим 
изцяло направената градината със собствени средства. Към настоящият момент сме 
предприели активни действия в тази посока, като сме поръчали и авансово заплатили 
посадъчният материал, извършват се отново цялостни почвоподготовки, като са наети 
допълнително служители, за да може в по-кратък срок да се справим с необходимите 
мероприятия. Сключени са договори с фирми за доставка на торове и материали, 
необходими за презасаждането на градината в с. Драчево. Същото се очаква да започне 
от месец ноември, в зависимост от метеорологичните условия. След приключване на 
всички дейности, ще бъдат уведомени отново всички институции, пряко засегнати от 
процеса, както и ще бъде застрахована отново цялата инвестиция.  

Като голям инвеститор на територията на община Средец, село Драчево и 
неговите жители са приоритет за нас. Многократно сме помагали  със селскостопанска 
техника  на селото и сме използвали нашите служителите в услуга на селото. Ние ще 
се грижим за местното население като създаваме работа за тях. Фирмена политика е да 
работим с частния бизнес на територията на Община Средец. Ежедневно осигуряваме 
приходи за дребният и среден бизнес в общината, като сме сключили договори с 
фирмите доставчици на различни видове материали необходими за нуждите на селско-
стопанството. Ще изброя малка част от нашите партньори гр. Средец:  

1. ЕТ -  Марми-Д. Димитров; МОЛ: Димитър Димитров - инструменти и 
строителни материали;  

2. ЕТ – ВИ-Ж. Драгоманска; МОЛ: Желязка Драгоманска строителни материали;  
3. Марис 2015 – ЕООД; МОЛ: Мария Стоянова -Магазин – Желязо и метални 

елементи; 
4. ЕТ – Митко Илчев;  МОЛ: Митко Илчев - Цех – Дограма, Метални и заваръчни 

услуги; 
5. Екомилкагро-Тодоров– ЕООД; МОЛ: Киро Тодоров склад под наем за 

съхранение на различни видове инвентар; 
6. Р и Н Агро  - ООД;  МОЛ: Румен Генчев - услуги за гуми и джанти, части за 

техниката; 
7. ЕТ - Георги Бербенлиев;  МОЛ: Георги Бербенлиев - Магазин  - части за 

селскостопанска техниката; 
8. Странджа Агроинвест ЕООД;  
9. ЕТ - БИНКА-ИВАН МИХАЙЛОВ; МОЛ: Иван Михайлов - Ветеринарна аптека 

– купуваме препарати; 
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10. Метални конструкции Градев – ЕООД; МОЛ: Жечка Градева, помогнали 
са ни много относно направата на металните врати в с. Драчево. 

Наша цел е да работим за облагородяването на района на Община Средец, както и 
да привлечем други големи инвестиции. Благодарение на нашите усилия, привлякохме 
дружеството наш партньор в бизнеса да инвестира на територията на Община Средец, 
като построи голямо и модерно предприятие за преработка на селскостопанска 
продукция.  

С разрешение на фирмата инвеститор ще дам повече информация относно  
дейността на фабриката за преработка на земеделска продукция, а именно – синя 
слива. Инвеститора изпълни проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка, 
маркетинг на селско-стопанските продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
Разходите за които се кандидатства са в размер на 3 878 532,90лв. от които одобрени за 
финансиране разходи са в размер на 3 811 299,00 лева. Тези разходи включват 
закупуване на технологично оборудване за фабриката, направата на сушилни, 
закупуване на сгради, и изготвяне на бизнес план като анализ за икономическа 
устойчивост на проекта.  

През периода 2019г.-2020г. основната част от предприятието беше завършена, 
издадени бяха всички необходими строителни книжа и по-голямата част от 
предприятието към днешна дата е въведено в експлоатация.  Същото заработи на 60% 
от капацитета си през лятото на 2020г. Капацитета на предприятието е да преработва 
на денонощие 124 200 килограма суровина синя слива, ако работи на пълен капацитет, 
а преработеното количество продукция е 33 480 килограма сушена синя слива. 
Преработената продукция ще се съхранява в допълнително изградени складове на 
място. Фирмата има назначени на постоянни трудови договори 7 човека, като също 
споделя общата политика, да се назначават местни хора на работа. Тъй като 
производството е сезонно, подготовката за сезона започва от месеците май-юни и 
свършва края на месеците август- септември… 

Иван Кичев: Г-н Цъцаров, аз се извинявам, че ще се намеся, но в случая всички 
тези неща, които слушаме няма никакво отношение към докладната която ще 
гласуваме. Така че извинявам се, че ви прекъсвам, тези неща ги знаем. 

Цветелина Карчева: Аз не съм сигнала до края, да ви кажа защо ви го казвам 
цялото това нещо. 

Иван Кичев: Ние ги знаем тези неща, не е необходимо всичко това да ни го четете. 
 Цветелина Карчева: Вие се изказвате, нормално е и аз да се изкажа. Дружеството 

поддържа контакти с местния бизнес и подпомага неговото развитие, като използва за 
дейността си местни фирми подизпълнители. Основна цел на дружеството е да 
увеличи сезона на преработваната продукция и от 4-5 месеца годишно до 8-10 месеца 
годишно. По този начин ще се увели постоянната заетост на хората от региона. 
Изградените сушилни имат възможност да преработват различни видове земеделска 
продукция – сливи, кайсии, ягоди, шипки, смокини, домати, чушки, гъби и други. 
Преработката на различните видове земеделски култури ще доведе до увеличаване 
продължителността на работната заетост. 
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На фона на общата демографска криза и наблюдаващата се тенденция за 
обезлюдяване на малките градове и села, смятаме че, нашата дейност ще доведе тази 
тенденция за община Средец да намалее, осигурявайки заетост, както на отделни лица, 
така и печеливш бизнес на фирмите от региона. Показателно за това е новата 
инвестиция, която сме в процес на осъществяване, отново на територията на Община 
Средец, а именно изграждане на предприятие за ре-хидратация на земеделска 
продукция. Дружеството спечели проект отново по подмярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка, маркетинг на селско-стопанските продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 
материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. с одобрени за финансиране разходи са в размер на 3 664 868,29 лева. В момента 
сме в процес на търсене на терена за осъществяване на инвестицията. Изграждайки 
това предприятие ще затворим цикъла на производство съвместно с дружеството наш 
партньор и ще можем да предоставим на пазара една завършена продукция, за да може 
да се осигури суровината за преработката, създаването на сливови насаждения до 
крайния преработен продукт.  

Цялата информация която представям пред вас е с една цел, да познавате 
дейността на инвеститорите в община Средец, плановете за развитие и облагородяване 
на общината. Не бихме желали да се формира грешна представа в общността, от хора 
не познаващи дейността на дружество и фирмената политика.  

Дами и господа общински съветници, не оставяйте да ви вменяват вина, че не сте 
добри управници на тази Община. Не може да сте лоши управници, ако подкрепяте и 
насърчавате инвестициите в Общината. Вземайте своите решения по собствено 
вътрешно убеждение, формирано от факти и обстоятелства, подкрепени с достатъчно 
доказателства.  

Смятам че една процедура по продажба на имотите находящи се на територията 
на с. Драчево, не е неразрешена от закона. В подкрепа на това, съвсем набързо ще 
изложа нормативната уредба. Съгласно чл.8, ал.1 от ЗОС – Придобиването, 
управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват 
под общото ръководство и контрол на общинския съвет. Съгласно ал.2 на същият 
закон редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на 
кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на 
общинския съвет при спазване на разпоредбите на  закона и на специалните закони в 
тази област. Закона препраща към наредбата за реда, придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, съгласно която разпореждането с 
недвижими имоти-частна общинска собственост се извършва чрез продажба на 
недвижимите имоти или части от тях. Съгласно чл.38, ал.1 от същата наредба 
продажбата на имоти – частна общинска собственост се извърша чрез следните 
способи – провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. От прочита 
на чл.79, ал.1 от същата наредба е видно, че конкурс се приема  в случаите когато 
освен размера на цената, общината поставя и допълнителни условия към сделката, 
какъвто е в настоящия случай. 
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Обект на договори за аренда могат да бъдат поземлени имоти както в горски така 
и в общински територии както е в конкретния случай. Имотите в с. Драчево  са с 
трайно предназначение на територията „горска“ и начин на трайно ползване „друг вид 
трайно насаждение“ или „и друг вид дървопроизводителна гора“. Съгласно чл.40 от 
Закона за горите, „разпореждането с горски територии-общинска собственост се 
извършва по реда предвиден в Закона за общинската собственост“ т.е. имотите с 
различното трайно предназначение се уреждат от една и съща нормативната уредба. 

Никъде в правната доктрина не съществува забрана за продажба на имоти с вещни 
тежести. Нормативната уредба ясно посочва правнодопустимите действия на страните 
при една такава продажба. Арендата  не би възпрепрятствала  друга страна 
заинтересована от продажбата, да участва в процедурата. Предмет на продажбата е 
правото на собственост на недвижими имоти, а придобивайки  собствеността това е 
едно право по силата на което едно лице, може да иска от всички останали лица да се 
въздържат от каквито и да било действия относно неговата собственост. 
Съществуващите вещни тежести, закона ясно указва как могат да бъдат премахнати. 

Дами и господа, инвестиции от подобен мащаб, няма как да бъдат направени в 
имоти със собственост, различна от тази на дружеството. Това е принцип към който 
винаги сме се придържали. В тези трудни и несигурни за хората и бизнеса времена 
собствеността е важен компонент за продължаване на нашите инвестиции в района. 

Предвид всичко казано до тук и в заключение, помислете моля, кога беше 
последният път когато инвеститор застана пред вас и говори за своите инвестиции в 
район, кога беше последният път когато такъв стъпи на територията на Община 
Средец и полага усилия, за да остане. От вас зависи да останем във вашата Община и 
да продължим да инвестираме. 

Благодаря ви за отделеното време и благодаря, че ме изслушахте. 
Динко Цъцаров: Г-жо Карчева, ще ви помоля да останете встрани, ако има 

въпроси от колегите. Колеги, заповядайте. Адв. Камбурова също е тука. Имате думата 
за изказване.  

Иван Кичев: Аз искам да кажа две-три думи. Благодаря ви за така подробно 
изнесения отчет за дейността на фирмата, за инвестиционните ви намерения, за 
бъдещите ви планове нямам нищо против, радваме се, че има такива инвеститори и го 
приветстваме. Но в тази връзка искам да ви задам два-три съвсем елементарни 
въпроса. Първият от които е, какво пречи всичко това, което имате като намерение, 
говорим конкретно за този парцел, който искате да закупите, какво пречи всичко това 
да бъде осъществено в рамките на арендния договор който имате. При положение, че 
сумата, която трябва да заплатите в края на приключване евентуално на този договор е 
по-ниска т.е. е по-висока от сумата която искате в момента да заплатите при 
закупуване и това е в ущърб на общината. Какъв е проблема, вие всичко това което 
възнамерявате и така подробно ни запознахте с тези ваши намерения да бъде 
осъществено в рамките на този договор който имате в момента. Това смятам, че е един 
резонен въпрос. 

Цветелина Карчева: Да, въпросът ви е резонен. Имаме изградени други 
предприятия, имаме направени други градини на територията на други общини, 
всичко това е извършено върху наша лична собственост, за това и усилията ни са в 
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тази посока, да придобием тази земя в собственост. Защото както казах преди малко 
липсата на такава собственост води до несигурност в инвеститора. 

Иван Кичев: В същата връзка ви задавам следващия въпрос, за да бъдем пък ние 
сигурни във вашите способности и вашите намерения, колко фиданки в момента има 
захванати, грубо казано, от тези които засадихте по проекта. 

Цветелина Карчева: Така както казах фиданките погинаха, останаха 20дка, които 
ние лично изкоренихме в момента, тъй като същите пречат в момента на направените 
обработки и биха нарушили правилната подредба на редовете, това е по препоръка на 
агронома. За това махнахме и малкото които бяха останали, за да можем в момента 
нацяло да направим инвестицията отначало. 

Иван Кичев: А вярно ли е, че ново представените, които сте закупили  съответно 
за сумата която цитирахте са заразени така казано грубо. 

Цветелина Карчева: Няма правена фитопатология, за да установим зараза на 
фиданките, това не знам. Вие откъде сте го видели. 

Иван Кичев: Сигурно от някъде, не съм го сънувал. Каква е гаранцията, че вие ще 
осъществите всичко това, което го имате като намерение, че там реално ще се създаде 
тази бадемова градина и тя ще съществува и няма да погине. 

Цветелина Карчева: Ние сме поели ангажимент пред Европейските институции, 
ако ние не осъществим тази инвестиция ще бъдем санкционирани и със сумите които 
казах преди малко, така, че ние инвестицията ще я направим. 

Иван Кичев: Какъв е проблема след като реално това нещо се изпълни, да се види 
че там е създадена тази градина, че има възможност да се поддържат тези работни 
места, а няма да е само за този три годишен срок, който ви е в договора. Тогава наново 
да се направи постъпка за закупуване и смятам, че никой няма да има против това, 
което възнамерявате да направите. В случая какво става, в случая става така, че 
пореден път можете да засадите, и втора година и трета година, и да се получава 
същия резултат, това че вие плащате неустойки си е ваш проблем, той не е наш 
проблем. Вие сте го решили  по ваше желание всичко това да го вършите, никой не ви 
е задължил и в крайна сметка обаче става така, че ние декапитализираме общината, 
продаваме един огромен комасиран парцел, ами вие след три години като ви приключи 
ангажимента може и да си го продадете, което е най вероятното ви намерение, дано не 
съм лош пророк. 

Цветелина Карчева: Вие не може да кажете за нашите намерения *** аз това ви 
казвам. А имаше ли такъв интерес когато беше пустееща орехова градина. 

Иван Кичев: Аз не мога да кажа какъв интерес е имало тогава, не съм бил в 
нещата, имало е предполагам доста интересни неща. Г-жа Камбурова е тука, ако обича 
да каже относно колизията, която миналия път много подробно г-н Янков…. 
 Димитър Янков: Колега, мога ли да се изкажа аз. Г-жo Цветелина Карчева, аз 
съм един от рекордьорите по продължителност на изказването в този общински съвет, 
Вие ме бихте отвсякъде с това подробно изложение. Една голяма част от това, което 
казахте беше известно на общинския съвет, защото присъства и в становището на г-н 
Калоян Кънчев управител на „Ай Ти Агро“ и там тези неща до голяма степен са казани 
с изключение на тези подробности свързани с финансовите средства, които са 
вложени, замерихте ни с доста милиони, че чак бях впечатлен. Искам да ви кажа и 
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нещо друго, явно добре сте се подготвили след моето изказване на предната сесия, аз 
бях доста продължителен тогава. Ако тръгна сега да го повтарям това изказване *** 
ами аз не искам да отегчавам колегите, но бих искал да го приложите към протокола и 
на настоящото заседание, защото те са важни неща. Не, ако искате не го прилагайте 
той стои в предния протокол. Оставяте и колегите общински съветници може би с 
впечатлението, че едва ли не моето изказване е свързано с нещо, че аз съм противник 
на някакви инвестиции. Някой си там лошия, един горски има нещо против да има 
инвестиция в община Средец. Напротив, аз съм един от хората, които 2012г. заедно с 
колегата Вълчев, г-н Колеолов, г-н Цъцаров, които 2012г. гласувахме на Агролес, 
дадохме възможност да ползват тези въпросни имоти, защото зададохте въпроса, ама 
кой аджаба бил дошъл на гол терен, не беше гол терена. Много добре бяхме наясно, 
защо Агро лес иска да ползва тези имоти, а беше щото просто беше един момент от 
който тръгваха инвестиции  по отношение на черупковите и доста пари между другото 
по *** това субсидиране бяха усвоени, няма лошо, че са били усвоени. Тогава 
общинския съвет даде и направи един жест за един гратисен период, където предната 
фирма беше поела ангажимент, защото предмета на договор беше, не знам дали сте 
запознати с този договор, поддържане и възстановяване на орехова градина, нещо в 
този дух. Значи поддръжката в какво се изразяваше, окастряне, възстановяване нямаше 
както се оказа след една година нямаше и 30дка нещо залесено орехово или каквото и 
да е друго черупково. След което в продължение на години, фирмата първоначалната 
Агро лес и Ай ти агро ползват европейски някакви субсидии, направили сте 
инвестиция неуспешна, както и да е сега, аз казах че говорим за едни бадеми на 
септемврийската сесия предната, които ги няма, няма ги тези бадеми. Сега знам, че сте 
тръгнали да предприемате някакви действия по възстановяване.  Що се отнася до това, 
което е по отношение на един контрапункт, имайте предвид, че въпросната продажба 
влиза в колизии със Закона за горите и Закона за лова. Посочих само едно нещо, 
ограждането, това което говорите за това разрешение от гл. архитект на общината, аз 
не съм убеден, макар че не ни беше известно, че има  подобно разрешение, не съм 
убеден, че е нормативния акт който казвате. Но в изказването, което направихте, значи 
въпросната ограда спира дивите животни… 
 Цветелина Карчева: Не ги спира. Прасетата продължават, минават през имотите, 
което означава, че… 
 Димитър Янков: Нанасят щети и т.н., аз съм горски човек и знам, че се нанасят 
щети от дивите животни, но това не значи, че трябва да се огражда, за да се спира 
движението на тези диви животни, защото в Закона за лова там има неща, които са 
казани, защо и как не трябва да се спира това движение. Още повече, че дивеча е 
държавна собственост, тези които искат да го ползват, както и там има ловна дружина 
и ловно сдружение, те плащат дивечопригодна площ където е въпросната градина 
също, както вие я наричате градина, тя е горска територия, обаче като такава е и ловна 
територия. Няма да навлизам в горските детайли. Ще се върна обаче към нещо 
съществено, представете си, че аз съм човека, който владее тази аренда, а вие имате 
пари и искате да участвате в тази покупко-продажба, ами не може да участвате… 
 Цветелина Карчева: Никой не може да ми ограничи правото да участвам… 
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 Димитър Янков: Можете, но няма да го направите. Ще Ви кажа защо, защото 
виси един аренден договор с още дванадесет години давност, никой няма да тръгне 
друг да се явява на конкурс за въпросния  търг или както и да го наречем, да не 
говорим че конкурса при тези условия са смехотворни, коментирано е, няма да се 
връщам. Върху условията ще се огранича с най-същественото, сделката няма как да е 
прозрачна и равнопоставена, понеже никой от евентуалните други участници няма как 
да се яви при тези условия, не може да ни виси аренден договор насреща при 
конкурента който ще играе на търга или на конкурса, и аз да се явявам там и да 
хвърлям едни пари и въпросния арендатор да го чакам след дванадесет години да 
напусне терена, защото не мога да го изгоня, знаете как е закона за арендата. Нали 
така. И само ще цитирам думите на г-н Калоян Кънчев, той казва следното „Обръщаме 
се с молба към вас, /с други думи общинския съвет/ 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.“, разбираемо. Всеки 
който влага пари иска да му бъдат възстановени, но в конкретния този случай, 
представете си кой ще се яви, при положение, че той г-н Кънчев си го казва „моля да 
ни бъдат запазени правата“, той няма какво да ни моли. В конкретния случай има 
подписан аренден договор и ние да кажем, а бе не ти обръщаме внимание на молбата, 
той ще се позове по съдебен ред и ще си остане като арендатор там още дванадесет 
години. И евентуален друг, който се е явил на процедурата не може да го изгони, за 
това, че то няма да се яви друг, разбирате ли. Но дори и да се яви някой хипотетичен, 
по принцип една такава сделка с обременености написан  аренден договор тя не е 
прозрачна, тя противоречи на всички принципи на равнопоставеност на една 
продажба. Да, тя е изгодна за дружеството което представлявате, но не е прозрачна, 
ние тука общинския съвет все пак трябва да преценим. Ние сме собствениците бе 
госпожо, ние сме собствениците, ние ще преценим дали ще продаваме при такива 
условия при положение, че явно няма да се яви никой. Няма да влизам в юридически 
спорове, има областна управа, има и друг ред, но ви казвам, че тази сделка не е 
законосъобразна при този вариант със съществуващите арендни договори. Те трябва 
да бъдат прекратени и то по ваше искане, защото ако е прекратено от страна на 
общината вие ще искате съответните санкции. След като искате да купувате, 
прекратете арендните договори, платете си неустойките и се явете равнопоставено на 
търг. Защото аз, ви казвам, че аз мога да намеря купувач за тази земя и то на 
значително по-голяма сума, мога, но няма как да го извикам и да му кажа ще траеш 
един арендатор, няма логика във всичкото това. Предполагам, че тука и други колеги 
има, които имат познати и които са в състояние да хвърлят там едни колко бяха като 
сума половин милион ли бяха, 498100лв.. Да не говорим и за цената, цената 463лв. на 
декар на това централно място в землището на с. Драчево комасирана. Не е обаче тука 
цената, най-важното е другата колизия и как да го кажа сделката не е коректна, 
абсолютно една такава сделка, със съществуващата тежест на подписаните арендни 
договори не е редна. За това не просто ще гласувам против, не просто това, ще изчерпя 
всички законови методи по отношение на това, ако въпреки всичко тя се гласува. Ще 
ги изчерпя, защото считам че съм прав. Според мене най-доброто за фирмата е да си 
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изкарате арендния договор, да не говорим, че има загуба на общината. Фирмата ще 
плати на общината в срока на арендните договори, до края на срока на договорите, не 
по-малко от 580-600х.лв. около 80-100х.лв. ще плати повече за периода на тези 
дванадесет години регулярни плащания, а иначе сега продавайки при тази цена е по-
малко, но нека да кажем 500х.лв.. Има икономически аспект, защото общината губи, 
освен всичко останало. Благодаря за вниманието, поне за момента ще спра. 
 От залата излезе Йона Чобанова. 
 Цветелина Карчева: Мога ли да отговоря на част от отправените въпроси. 
 Динко Цъцаров: Може, да. 
 Цветелина Карчева: Само да кажа, че вие твърдите, че сделката е 
незаконосъобразна, но няма нормативна уредба както казах, която да забранява да се 
продава имот с вещни тежести върху него. Избор на купувача е дали да го купи или не. 
Защо да не влезе в правата на собственика, аз не разбирам вашите доводи. Също така 
вие твърдите, защо да не изкараме договорите за аренда. Това, че вие ще вземете тези 
600х.лв. изкарвайки последните дванадесет години е бъдещо несигурно събитие. 
Защото ако вие изгоните инвеститорите, общината няма да вземе тези пари. Оставам с 
убеждението, че вие искате да вземете тези имоти за някой ваш познат. Съжалявам 
точно това изкарах от вашата реч и вие това казахте „аз ще намеря човек“. Защо 
господине не намерихте този човек преди четири години, преди да се извърши цялото 
това облагородяване на терена, а защо всеки би дошъл на 1000дка вече облагороден, 
почистен и готов за засаждане терен. Къде отиват нашите усилия, които сме ги 
правили дотук. 
 Димитър Янков: Г-жо Карчева, аз го посочих като пример, нямам изобщо 
намерение, но няма и как да имам намерение спрямо някой при положение, че никой 
трезво мислещ няма да се яви при тези условия. Казвам го от гледна точка на това, че 
би могъл да се яви човек, ако тази продажба не е с въпросните тежести, вие ми 
развивате теории. 
 Цветелина Карчева: Защо да не се яви на този облагороден терен. 
 Димитър Янков: Общинския съвет е собственик на този терен. Ние като 
собственици ще решим кое е по-добре за общината, бъдещи събития и т.н. и 
арендатора щял да се откаже, друг ще дойде. Друг ще дойде, аз съм сигурен, че 
арендатора няма да се откаже и това е от неговите думи които цитирах е казано „да ни 
се запазят правата по арендните договори“, това са негови думи на арендатора.  
 Динко Цъцаров: Г-жо Камбурова. 
 Адв. Ирина Камбурова: Аз мисля, че стана ясно от цитираната нормативна 
уредба и там по която отговаряше от името на инвеститора. От юридическа гледна 
точка пречки по тази докладна няма, начините на продажба на един такъв имот, както 
и начините на прекратяване на договорите за аренда е подробно разписано в Закона за 
общинската собственост, респективно в Закона за арендата чл.17 и чл.27, няма пречка 
този имот да бъде продаден по начина по който е предложен от общинска 
администрация. Отделно от това, чисто хипотетично приемете, че прекратяването, 
това е извън юридическата терминология тъй като и самия г-н Янков каза, че тук не 
говорим за законосъобразност или незаконосъобразно, говорим за коректност. 
Приемете факта, че ако този договор бъде прекратен от една от двете страни, 
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независимо по какви причини, с цел да се реализира тази продажба и тя не се 
реализира, тогава какво е сторено. Един договор е прекратен, имота не е продаден, 
хипотетично не се яви или поради някаква порочност в провеждането на самата 
процедура тя не се проведе, нали лишено от логика обстоятелството преди да има 
избран чрез съответната процедура купувач, този договор да бъде прекратен. Но със 
две думи, не е незаконосъобразно по правилата на договорите. 
 Иван Кичев: Г-жо Камбурова, мога ли да ви задам следния въпрос. Ние с г-н 
Янков сега ще си обединим усилията и ще положим достатъчно такива, за да докараме 
един инвеститор, който ще плати много повече от примерно заявените пари от 
съответната фирма. 
 Адв. Ирина Камбурова: Защо го заявявате на мен. 
 Иван Кичев: Участва в търга и печели търга, аз ви питам кога той ще влезе във 
владение. Задавам ви директно, кога този новия купувач ще влезе във владение на 
имота. 
 Адв. Ирина Камбурова: Когато стария собственик му предаде имота. 
 Иван Кичев: Когато стария собственик след дванадесет години му предаде 
имота, а договора който има. 
 Адв. Ирина Камбурова: Не след дванадесет години, влизайки във владение, той е 
наясно, че върху този имот има договор за аренда и решава какво да направи с този 
договор за аренда, дали да стъпи в правата съгласно чл.17 на този договор за аренда, да 
продължи действието на този договор или по правилата на закона той да вземе 
решение да го прекрати. 
 Иван Кичев: За кой говорите. Кой да го прекрати договора не мога да го разбера, 
сегашния арендатор ли. 

Адв. Ирина Камбурова: Новия собственик на имота който става арендодател той 
стъпва директно в правата на община Средец, която в момента е арендодател. 
 Иван Кичев: Ние не говорим за аренден договор, говорим за покупко-продажба. 
 Адв. Ирина Камбурова: Да, новия собственик ставайки собственик, той встъпва 
във всички права и задължения, които касаят този имот, така е по закон. Това означава, 
че той встъпва в правата на този аренден договор. След като общината продаде този 
имот, тя няма отношение повече към договора за аренда, новия собственик встъпва в 
правата на арендния договор, ако желае. Ако не желае има срокове по Закона за 
арендата по силата на които да предприеме действие да го прекрати. 
 Димитър Янков: Г-жо Камбурова, не е така. Съгласно чл.17 от Закона за 
арендата на земеделието, новия купувач на арендования имот е длъжен да се 
съобразява със заварения арендатор с който стария собственик на имота е сключил 
договор за аренда. 
 Адв. Ирина Камбурова: Прочетете чл.27. 
 Димитър Янков: Значи новия купувач ще трябва да се съобрази с подписания 
аренден договор, така ли е. 
 Адв. Ирина Камбурова: Точно така и да го прекрати по правилата, по които този 
договор се прекратява, ако не желае да продължи действието на този договор. 
 Димитър Янков: На основание на този договор той не може да го прекрати, не 
може да го прекрати, защото закона пази арендатора. 
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 Цветелина Карчева: Само да кажа, че по чл.17 от Закона за арендата в 
земеделието не пише това което цитирате, аз мога да ви го прочета. 
 Димитър Янков: Аз ви казвам че пише, има един такъв текст. Вижте какво ще ви 
кажа, аз не мога да споря по юридически теми с юристката на общината. То е ясно 
каква страна заема г-жа Камбурова, ясно е на всички надявам се. В конкретния случай 
обаче, говорим, нека да избегнем темата законосъобразност и т.н. има ред по който 
това може да се проследи и по който може да се атакува. Казвам ви следното нещо, 
ние предлагаме една продажба, която е неравно поставена за всички лица, които биха 
се явили на този търг. Предлагаме една комасирана територия на централен район, аз 
поначало знаете моето мнение, че съм против продажбите особено на едра 
собственост, в случая обаче сделката е опорочена. Ние колеги, общинските съветници 
сме собствениците на тази територия и трябва да решим на първо място дали изобщо 
да я продаваме това е най-важното, най-конкретното, ако ще я продаваме на каква цена 
ще я продаваме. И трето, и не по-малко важно е да я продаваме по законен и прозрачен 
ред за всеки който би искал да се яви и да се яви на търг. На първо място – трябва ли 
да продаваме, имаме арендни договори, които самия арендатор казва „моля да ни 
запазите правата по арендата, ако сделката не е в наша полза“ с други думи той ще 
продължи предвид инвестициите да си плаща. Ние получаваме един постоянен доход в 
продължение на години, още повече по договора той е съобразен с инфлационните 
коефиценти така или иначе, така че от всичкото това нещо ние ще получаваме едни 
пари, това че на арендатора е изгодно да е собственик това е друга тема. На нас не ни е 
изгодно да продаваме. Не ни е изгодно да продаваме, на първо място. Второ, няма как 
да продадем по-скъпо и ви го заявявам, че фактически това ще се получи, никой няма 
да ходи да си *** договора, да купува земя която е с тежести на арендни договори да 
си трови живота и да чака някой си, който и да е. Но най-важното е от тази 
собственост общината, общинския съвет 2012г. е направил жест и е дал възможност 
там да се развива някакъв бизнес, все още той може да се развива този бизнес при 
положение, че и в момента се правят инвестиции без земята да е закупена, нека да се 
правят тези инвестиции, това е хубаво, но това не значи че трябва да продаваме. 
Благодаря. 
 Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Много кратък ще бъда, защото наистина доста време, отнехме. 
Но колеги, на всеки всичко му е ясно  предполагам. Имате апартамент, дали сте го под 
наем на хора, тези хора понеже нямат много пари, пък и решили да го оправят 
апартамента, казвате четири години няма да  плащате наем след, след четири години, 
минават още четири в които те плащат, не плащат, закъсняват, накрая са платили 
разбрахме вече наема и решили да го купят и те ни казват, че ще искат да го купят. Вие 
не го продавате, те обаче викат ние ще ви го купим и я вземете го пуснете за продажба. 
И вие викате хубаво, хайде, решили сме там една голяма част *** и сте се разбрали да 
го купите, те казват обаче ще го продадете на тази цена. Еми чакайте сега, аз искам 
официален начин да дойдат повече хора да го купуват, няма, ние ще трябва да го 
купим, защото иначе ще ни оставите под наем още дванадесет години там. Никой няма 
да си позволи, ние сме собственици, десет пъти го казах, защо въобще сме решили да 
продаваме. Дванадесет години още ще ни платят повече пари отколкото сега ще 
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вземем. Г-н Янков каза нещо простичко, сто хиляди лева ще загубим от това, но той 
просто изтърва, понеже много говорихме и изтърва да каже, че и земята ще остане 
наша,  освен сто хиляди лева ние ще имаме една земя, която струва още толкова 500-
600. Кой е този глупак дето ще продава, кой ни кара нас въобще да продаваме тука и 
загубихме един час от времето. Това, че някакъв инвеститор е решил чудесно, ние 
направо се радваме, че имаме такъв инвеститор, еми нека си продължи, той самия 
казва, че ще продължи дванадесет години и няма начин да не продължи колеги. Първо, 
защото парите не са негови, те са европейски пари, не ги е извадил от джоба си да 
извади един милион и да каже давам ги тука, аз съм меценат, не, не си меценат, ти ги 
вземаш от някъде тези пари, чудесно, решил си да ги инвестираш в Средец, ами 
инвестирай ги тука, като не щеш отивай другаде. Къде ще отиде, то места много, 
навсякъде. Това са абсолютни глупости колеги, дайте въобще да не коментираме 
повече тази тема, предлагам завинаги да отхвърлим продажбата и да си продължава 
арендния договор. 
 Цветелина Карчева: Като стана въпрос за средствата да кажа, че тази програма 
се субсидира като европейските пари господине са петдесет процента, останалите са 
самофинансиране, така, че не може да правите сметка на чуждите средства. 
 Георги Вълчев: Въобще не искам да  правя сметка. 
 Димитър Янков: Ние правим наша сметка, а мога да направя и вашата в 
продължение на годините от 2012г.. Между другото Ай Ти Агро от колко време е в 
правния мир, от кога е.  
 Цветелина Карчева: От 2017г. 
 Иван Кичев: Дайте една причина с която да ни убедите, че толкова е спешна тази 
продажба в момента, аз ви предложих вариант. Добре, осъществете вашите намерения, 
засадете фиданките, нека да тръгне, нека да ангажирате хора, нека да работи, след 
година, след две, да е живот и здраве, дано не ни е покосила тази жестока болест дето 
ни грабна всичките, живот и здраве ще гласуваме тогава. Да, имате по-голяма 
сигурност когато собствеността е ваша, безспорно е така, ама тя в момента тази 
собственост е наша и ние искаме да имаме сигурност, колкото и клиширано да звучи. 
 Цветелина Карчева: Вие сте видели дотук какво се случи. 
 Иван Кичев: Една причина с която да кажете, че да, точно днеска ние трябва да я 
гласуваме тази продажба и тя трябва да мине. Няма такава, просто няма. 
 Цветелина Карчева: Не е от днеска тази продажба, мисля че е от преди една 
година отново имаше докладна за продажба на тези имоти… 

Иван Кичев: Имаше, но защото не бяха изчистени нещата и сега не са изчистени. 
 Цветелина Карчева: Ама колкото пъти влезе докладната, според вас все не са 
изчистени, съжалявам... 
 Димитър Янков: А знаете ли, че една от оценките беше над 1000лв. на декар и 
тогава инвеститора се отказа. Едната от оценките беше 1100лв. на декар и затова 
тогава предния общински съвет не е продал, най-малко не е обсъждано, защото 
инвеститора на тази цена на оценката се отказа. 
 Иван Кичев: Няма смисъл. Само се обръщам към колегите общинските 
съветници, помислете си, знам за оперативката в девет часа, знам за указанията, които 
са ви дадени, но помислете дали няма да тежи на вашата съвест и предлагам да 
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преминаваме към гласуване, защото достатъчно време отделихме на тази точка като 
процедура. 
 Динко Цъцаров: Конкретни предложения по докладната има ли… за промяна, за 
отхвърляне. 
 Иван Кичев: Предложението за отхвърляне е категорично. 
 Димитър Янков: Добре, тука ни захвърлихте с милиони както казах, имате ли 
счетоводни документи с които да ги представите. Фирма Ай Ти Агро от 2019г. има 
документи, капитал от два лева, има документи и всичките тези назначения и НОИ и 
т.н., абсолютно. 
 Цветелина Карчева: Разбира се, цялата тази инвестиция… Няма как господине 
да участваш по европейска програма и да нямаш документи и персонал, още повече, че 
е изплатено финансирането, за да го изплатят искат документи за цялата направена 
инвестици. 

Димитър Янков: Аз говоря за друг аспект на нещата. Вижте, обяснявам ви, на 
нас като собственици не ни е изгодно да продаваме тази крупна комасирана територия, 
дори и цената не е толкова по същество, по силата на договорите ще ги получим тези 
пари в горница и земята ще остане наша. Да, има разнобой, да, вашите интереси са 
други, но ние като собственици изразявайки интересите на населението на този град и 
на тази община не е в наш интерес да продаваме ***. Благодаря, аз няма да давам 
предложение. 

Динко Цъцаров: Щом нямате, аз имам конкретно предложение, началната 
конкурсна цена на всеки от имотите да бъде завишена с 10%, като минималната 
конкурсна цена от размер 498100лв. става 547910лв., предлагам 10% завишение на 
цената която е предложена. … Ако няма други предложения колеги, който е 
съгласен… Г-н Янков предложение ли имате. 
 Димитър Янков: По повод вашето предложение, вие предлагате 10% завишение 
на цената на всеки от имотите. Аз ще предложа 50% завишение на цената на всеки от 
имотите, макар, че пак ще гласувам против, защото не е редно да продаваме колеги. 

Динко Цъцаров: Други предложения има ли колеги. … Гласуваме предложението 
на г-н Янков, началната цена на имотите да бъде завишена с 50%.  Който е съгласен с 
предложението на г-н Янков, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – няма; “против” – няма; “въздържали се” – 15 гласа. Не се 
приема. 

Динко Цъцаров: Моето предложение цената да бъде завишена с 10% на всеки от 
имотите и минималната цена да тръгва от размер на 547910лв., който е съгласен моля 
да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – 4 гласа; “въздържали се” – 2 гласа. 
Динко Цъцаров: Г-жо Камбурова, това предложение прието ли е според вас. 
Адв. Ирина Камбурова: Да, повече от половината, това е завишаването на цената.  

 Динко Цъцаров: Обявявам предложението за прието.…  
 Димитър Янков: Значи колеги управляващи, аз предлагам 50% увеличение на 
цената и вие гласувате въздържал се, значи не искате да влязат, то е ясно вие сте за 
тази сделка по едни или други причини, обаче не искате да влязат повече пари в 
общината, така ли да разбирам. Така излиза, 50% завишение, 750х.лв. сделка начална 
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цена, а вие предпочитате вместо 750, 550 с двеста хиляди лева по-малко. Това са 
вашите предпочитания от това гласуване, това излиза. Аз напрежно обявих, защото 
съм против сделката, че няма да гласувам никаква цена, но вие явно сте за сделката, 
той е ясен крайния резултат, въпросът е, че и цирка е ясен. 
 Динко Цъцаров: Колеги, гласуваме докладната с направеното предложение. 
Гласуването е поименно:  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  8 
                   “против” – 5 
               “въздържали се” – 1 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 195 
28 октомври 2020 година 

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

Председателят на съвет обяви петнадесет минутна почивка.  
След изтичане на времето за почивка заседанието продължи с кворум от 

дванадесет общински съветника.  
Динко Цъцаров: Продължаваме по дневния ред ТОЧКА ШЕСТА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
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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: Колеги, има ли въпроси по докладната. Г-н Янков заповядайте. 
 Димитър Янков: Има ли увеличение в цената. 
 Веселина Пашова: Няма това е предложението. 
 Динко Цъцаров: Други въпроси колеги. …Нямате въпроси. Аз имам 
предложение цената да бъде увеличена с 10%, който е съгласен с моето предложение 
моля да гласува… 
 Димитър Янков: Аз имам предложение – цената да бъде намалена с 10%. 
 Веселина Пашова: Цената е определена от вещо лице, по принцип не трябва да е 
по-ниска от данъчната оценка. 
 Динко Цъцаров: Гласуваме предложението на г-н Янков – цената да бъде 
намалена с 10%, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 4 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 8 гласа.  
Динко Цъцаров: Не се приема. Който е съгласен цената да бъде увеличена с 10%,  

моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 5 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – 5 гласа. Не се 

приема. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 196 
28 октомври 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 етаж 1 в блок 
№17 със  застроена площ от 86,14кв.м., избено помещение № 3 с полезна площ от 
18,38кв.м., ведно с 8,971% идеални части от общите части на сградата и правото на 
строеж върху УПИ ІІІ квартал 89 по плана на гр. Средец. За имота е съставен АЧОС 
№ 926 от 14.08.2007г. 

2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1 в размер на 
5190лева. 

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 5190лева с А. П. С..   
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА СЕДМА – 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 с. Проход. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация.   
 Динко Цъцаров: Благодаря. Имате думата колеги. Г-н Янков. 
 Димитър Янков: Имам предложение за намаляне с 10%, но не под данъчната 
оценка. 
 Динко Цъцаров: Други предложения. …Ако нямате други предложения 
гласуваме предложението на г-н Янков, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 5 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 гласа.  
Динко Цъцаров: Не се приема предложението. Друго предложение не постъпи и 

гласуваме докладната така както е предложена от администрацията, който е съгласен с 
направените предложения, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 гласа и 
Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 197 
28 октомври 2020 година 

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

местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и 
чл.44, ал.1, т.3 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 779/ 1679 кв.м. идеални 
части от имот № 501.217 по кадастралния план на с. Проход, отреден за жилищно 
строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 4 630.00 лв. 
/без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на С. А. Р., Ж. Т. Р. и А. Т. Р. 779/ 1679 кв.м. идеални части от имот 
№ 501.217 по кадастралния план на с. Проход, отреден за жилищно строителство, 
при граници на имота: имот № 501.218, имот № 501.319 и от две страни улица, за 
сумата от 4 630.00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

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

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  12.  Мартин Тодоров Джермов   - 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от 

инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот 
с идентификатор 67413.21.65 по КККР на с. Сливово. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте. Г-н Янков. 
Димитър Янков: За 1436 кв.м. – 357лв., които вдигаме на 400лв. Уважаеми 

колеги и уважаема администрация, когато пущате докладни за дадена сесия поне 
гледайте принципа един да е един и същ. Когато правите завишение за цените го 
правете за всички, а не избирателно както в тази сесия. Имаше имоти за които има 
завишение на цените, а в други няма завишение на цените. Аз не случайно предложих, 
отхвърлиха се два-три пъти намаление на цените, защото как беше лафа „евтини на 
брашното, скъпи на триците“, тука някой си гледа кози и ние ще се омажем с едни 
35лв. горница.  Просто не е редно да се подхожда по този начин. И правя предложение 
– на нивото на пазарната оценка да се продаде без завишение. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други предложения. …Нямате, който е съгласен 
с предложението на г-н Янков – началната тръжна цена да бъде на цената на оценителя 
т.е. 357лв., моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Динко Цъцаров: Приема се. Гласуваме докладната с приетата промяна в началната 

тръжна цена, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма и 

Общинския съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 198 
28 октомври 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 №80 – имот с идентификатор 67413.21.65, находящ се в 
землището на с. Сливово. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор на имот с идентификатор 67413.21.65 в размер на 
357,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на имот с идентификатор 67413.21.65 по КККР на с.Сливово с 
начин на трайно ползване- нива, с площ 1436 кв.м., осма категория в м.”Около село”, 
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с номер по предходен план №021065, с граници и съседи: 67413.21.64, 67413.21.167, 
67413.21.66, 67413.22.147, с начална тръжна цена 357,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “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   - 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 29221.106.1  по КККР на с. Момина Църква. 

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

Динко Цъцаров: Благодаря. Предложения колеги. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Като предното, за 25лв. смешна работа, 25лв. завишаваме на 

някакъв си имот и то на хората, които действително нещо инвестират, правят, опитват 
се. Не познавам нито предния, нито настоящия, говоря за принципи. 

Динко Цъцаров: Други предложения колеги. Гласуваме предложението на г-н 
Янков – началната тръжна цена да започне от 225лв., който е съгласен моля да гласува 
„за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
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Динко Цъцаров: Приема се. Гласуваме докладната с направената промяна в нея, 
който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма и 
Общинския съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 199 
28 октомври 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 №81 – имот с идентификатор 29221.106.1, находящ се в 
землището на с. Момина Църква. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор на имот с идентификатор 29221.106.1 в размер на 
225,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на имот с идентификатор 29221.106.1 по КККР на с. Момина 
Църква с начин на трайно ползване – нива, с площ 455 кв.м., четвърта категория в 
м.”Новите ниви”, с номер по предходен план №106001, с граници и съседи: 
29221.106.832, 29221.106.6, 29221.106.834, 29221.106.4, 29221.888.9901, с начална 
тръжна цена 225,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
  

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “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 



33. 
 

                                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                                                         Секретар: 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова    - 

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

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 
17974.12.209  по КККР на гр. Средец. 

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

Динко Цъцаров: Заповядайте колеги за предложения. Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Къде се намира имота. 
Маргарита Стойчева: „Дамчетата“ се намират близо до Дюлево, но е в 

землището на Средец по път Дюлево – Аврамов мост, новия път вдясно. 
Динко Цъцаров: Колеги, има ли изказвания, предложения по докладната.  
Димитър Янков: Някой друг няма ли да даде предложение. Хайде тогава същото 

предложение. 
Динко Цъцаров: Разбрах, гласуваме предложението на г-н Янков – началната 

тръжна цена да започне от 484лв. колкото е цената на оценителя, който е съгласен 
моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Динко Цъцаров: Приема се. Гласуваме докладната с направената промяна в нея, 

който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма и 

Общинския съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 200 
28 октомври 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 



34. 
 

                                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                                                         Секретар: 

възнамерява да продаде под №79 – имот с идентификатор 17974.12.209, находящ се в 
землището на гр. Средец. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор на имот с идентификатор 17974.12.209 в размер на 
484,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на имот с идентификатор 17974.12.209 по КККР на гр. Средец с 
начин на трайно ползване – нива, с площ 879 кв.м., трета категория в 
м.”Дамчетата”, с номер по предходен план №000121, с граници и съседи: 
17974.12.208, с начална тръжна цена  484,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “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   - 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 

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

Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот с 
идентификатор 22914.22.51 по КККР на с. Долно Ябълково. 

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



35. 
 

                                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                                                         Секретар: 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 201 
28 октомври 2020 година 

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

местната администрация, чл.11, ал.1 от Закона за пчеларството, чл.24а, ал.5 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.26, чл.27 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска  собственост, 

 
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен търг с явно 
наддаване, имот с идентификатор 22914.22.51 по КККР на с. Долно Ябълково, с площ 
1207 кв.м., пета категория с нтп – нива, м.”Канарата”, с номер по предходен план 
№000051. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедурата на търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на описания в т.1 имот, при начална тръжна цена 
17,00 лева/дка за срок до 10 години и сключи договора за  наем, съгласно разпоредбите 
на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти 
и вещи общинска собственост, считано от стопанската 2020/2021 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “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   - 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 



36. 
 

                                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                                                         Секретар: 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 

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

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за 
безвъзмездно прехвърляне на собствеността на язовир „Липата“ – публична 
общинска собственост на Държавата. 

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

Динко Цъцаров: Заповядайте колеги. Г-н Кичев. 
Иван Кичев: Какъв е мотивът за това искане от кмета за прехвърляне на 

собствеността.  
Маргарита Стойчева: Такава възможност се даде на всички общини след като 

се създаде предприятието, което има бюджет и е възможно то да извършва ремонт на 
язовири, които общината не може да стопанисва, да ремонтира или създават опасност, 
или са потенциално опасни, всички които са свободни, с изключение на тези които са 
на концесия. 

Иван Кичев: Там няма желаещи за наемане на язовира, така ли да разбирам.  
Маргарита Стойчева: По принцип, ако има желаещи ние трябва да го въведем в 

експлоатация т.е. да извършим всички ремонти и възстановяване на стената. Аз и на 
комисиите ви казах, че сега се установи след като разговаряхме с предприятието, че 
самата стена на язовира е държавна собственост и от тази гледна точка тъй като той е 
огромен 110 декара мисля, че беше, общината предпочита да го даде на държавата. 
Няма никакъв проблем след като предприятието му извърши ремонт да се вземе оттам 
дали на концесии или под наем вече зависи как те ще предложат да се отдаде. 

Иван Кичев: Поет е ангажимент за ремонт на стената така ли да го разбирам от 
страна на предприятието. 

Маргарита Стойчева: От страна на предприятието ли, те го вземат в този вид в 
който е, оттам нататък вече те имат бюджет. 

Иван Кичев: Той става потенциално опасен в един момент това имам предвид, 
язовира е потенциално опасен за населението. 

Динко Цъцаров: Заповядайте г-н Янков. 
Димитър Янков: Аз като гледам дванадесет човека сме в залата, безвъзмездно 

прехвърляне, нали така, дванадесет човека трябва, просто и колегите да знаят, защото 
един глас по-малко и няма да стане. 
 Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. …Нямате. Гласуваме докладната,  
който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 глас и 
Общинския съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 202 
28 октомври 2020 година 

 



37. 
 

                                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                                                         Секретар: 

 Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от 
инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за 
безвъзмездно прехвърляне на собствеността на язовир „Липата“ – публична 
общинска собственост на Държавата. 
 

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

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

Динко Цъцаров: Следва ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка от 
Георги Вълчев – общински съветник от ПП СДС, относно: Почистване на 
нерегламентирано сметище в гр. Средец. 

Докладната изчете председателя на съвета. 



38. 
 

                                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                                                         Секретар: 

 



39. 
 

                                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                                                         Секретар: 

 Динко Цъцаров: Това е докладната от колегата Вълчев. Само да ви кажа, че съм 
говорил с кмета, който ме увери, че в момента сметището е почистено, тъй като 
докладната е изпратена и на тях още когато е входирана в общинския съвет. Това е 
сутрешен разговор с кмета на общината. Заповядайте. 
 Георги Вълчев: Вижте колеги, много лесно може да се разбере подобно нещо и 
едно такова изказване веднага може да се разбере, че е лъжа. Ей сега, който от вас 
мисли, че кмета е прав, тръгва с мен и отиваме и виждаме. Снимки имам от тази 
сутрин, кога е станало това нещо, което може би ще изисква цял ден почистването. И 
ще ви кажа относно, понеже повечето от административното ръководство на общината 
пътуват, те са и бургазлии, някои пък станаха бургазлии и вероятно голяма част от тях 
не са ходили въобще в парка. Там има много интересни ситуации, вървиш си по алеята 
и изведнъж бариера, бариера от паднало дърво от два месеца, от два месеца е 
падналото дърво. Можете да ходите като екзотика да го огледате, два месеца, ако 
общината няма възможности, ако няма време, ами тя само да каже и циганите за два 
часа ще го изнесат това дърво оттам. Виждате ли за каква безстопанственост става 
дума, да не говорим не само циганите, но и българите ще го направят това. Друго нещо 
много интересно, започна това сметище наистина с ОБЧ, но там се изхвърляше шумата 
и клони и т.н.. След това тръгнаха гуми, инертни материали, сега в момента е сметище, 
ако дойде РИОСВ така ще ни зашие и аз твърдя официално и съм готов на съд да 
отида, че в момента кмета излъга, който не вярва да отиде да види, тука на двеста 
метра е. Благодаря.  
 Иван Кичев: Г-н Вълчев, кмета го няма цяла сутрин, може да почиства в момента 
и ще загубиш да знаеш, недей така се ангажира, снимките са от сутринта. 
 Димитър Янков: Уважаеми колеги и администрация, част от вас живеят в Бургас, 
прекарват по-голямата си част от времето в Бургас. Аз по-рядко имам възможност да 
отида до морската градина където с кеф ходят бургазлии и мене ми е кеф да се 
разхождам там когато намеря време. Нашите обаче съграждани, една голяма част от 
тях нямат достъпа и не толкова и поради заетост както е в моя случай, а е чисто поради 
финансови причини да се разходят там. Имат един градски парк и да се намира този 
градски парк в това състояние, което е, е проява на пълна безстопанственост. Колегата 
е прав, направо не ми се ще да вярвам, че г-н кмета действително го е казал, че е 
почистено, то трябва да се е случило докато сме тука в залата г-н Вълчев *** дай боже 
да се случило докато сме в залата. Дай боже да се случи, ако не днеска – утре или в 
други ден, дай боже това акцентиране върху този проблем да се свърши някаква 
работа от страна на администрацията. Защото в противен случай аз не знам и ние 
какво правим тука, да гласуваме едни докладни на един кмет, който не иска да свърши  
елементарни неща. Да посочвам ли детската площадка, цяло лято щеше да е свършена 
един път, втори път, решение има, това решение не е изпълнено, решение от преди 
три-четири месеца, за осветленията и т.н. и други решения мога да посочвам, не е само 
това. Тънем във боклуци и нищо не правим. Беше отказано на гражданите на този град 
да има пазар в градския парк по някакви си и още и на мен неясни съображения, 
защото г-н кмета не благоволи да обясни, защото по онова искане на гражданите това 
беше отхвърлено от един дневен ред преди време, и втори път отхвърлено. И този парк 
защо го пазим, значи да не се тъпчат тревните площи или по някакви измислени, 
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изсмукани от пръстите съображения не се дава възможност да се разгърне един голям 
пазар, който до голяма степен позволява на нашите съграждани да купуват неща на по-
ниски цени. Защото този пазар създава конкурентна среда и не дава възможност на 
някои да дерибействат по отношение на цени тука на място, това е голямата полза от 
пазара за нашето население. Една година без нищо да е свършено в този парк, хората 
нямат достъп до пазар. Какво ще се прави след време, ама някаква си европейска, 
норвежка, датска и т.н. програма ли ще правим, зоологически градини ли, какви ли не 
се чуват. Нищо не е направено, същевременно през топлия сезон спокойно там 
можеше да функционира пазар и да се прибират едни дребни такси за общината. Да не 
говорим, че действително просто паднали дървета има много, аз избягвам тези теми за 
дървета и други, ще кажат горския пак такова, обаче има двама общински служители 
доколкото знам, могат да минат да ги маркират, могат да се отрежат и със сили на ОБЧ 
разполагат и с машинки, и със сили на горското предприятие и т.н. Има контролна 
горска марка общинска, те могат да се купят от хора, да се копират, даже и да се 
продадат, не е нищо, дори и да се подарят, да стане по-прегледен този парк, да ти е кеф 
да се разходиш в него. Може би зачекнах и някои странични теми, извинявам се, но 
имайте предвид имаме един парк, който не прилича на парк, нищо не правим по него, 
но и не позволяваме достъпа на нашите съграждани до него. Благодаря. 
 Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. …Ако нямате гласуваме 
предложението от докладната на г-н Вълчев, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма и 
Общинския съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 203 
28 октомври 2020 година 

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

местната администрация,  
 

                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Възлага на кмета на общината и подчиненото му  ОП „ОБЧ“ да извършат 
необходимото почистване на терена и потърсят административна отговорност за 
виновните длъжностни и външни лица в срок до един месец от гласуване на 
настоящото решение. 
 
 

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

Докладва вносителя. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 204 
28 октомври 2020 година 

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

местната администрация и чл.4 от Наредбата за отпускане на стипендии от 
Община  Средец, 
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Отпуска стипендия за летен семестър на учебната 2019/2020 година на Е. Б. 
Б. с постоянен адрес гр. Средец. 

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

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  11 
                   “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  въздържал се 
  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   - 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 205 
28 октомври 2020 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Отпуска еднократни финансови помощи на: 

§ Е. И. М., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ М. Н. Г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ Д. К. М., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ Б. М. Д., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева; 
§ С. Й. Д., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ Д. М. В., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ Ф. А. С., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ А. Г. И., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ М. Г. Х., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ Г. И. Т., живуща в гр. Средец – сумата от 300лева; 
§ А. Й. И., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ З. Я. Д., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ Г. Ф. М., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ Н. Я. Я., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
§ С. В. Х., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “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 
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  9.   Йона Николова Чобанова    - 
10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

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

Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Доклад от Динко 
Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Разглеждане на 
постъпило в деловодството на Общински съвет писмо от управителя на „МБАЛ-
СРЕДЕЦ“ ЕООД гр. Средец. 
 Докладва вносителя. 
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 Динко Цъцаров: В момента със заповед на предишния управител „Вътрешно 
отделение“ временно е затворено, това е случая. Тука е д-р Георгиев, ако искате той да 
каже няколко думи или ако има въпроси към него преди да продължим с 
разискванията по тази тема. Д-р Георгиев, заповядайте да ни запознайте с 
фактическата обстановка в МБАЛ-СРЕДЕЦ ЕООД. 
 Д-р Георги Георгиев: Добър ден уважаеми дами и господа общински съветници, 
г-н Председател, причината да съм тук пред вас е това писмо, което вчера получихме 
от РЗИ, подписано от д-р Паздеров, в което най общо се казва, че нашата болница е 
определена за лечебно заведение за наблюдение и лечение на пациенти с COVID-19 в 
неусложнено състояние още с издаване на съответна заповед от 27.07.. Зачитам:  „Със 
заповед на директора на РЗИ-Бургас са определени двадесет броя легла за лечение на 
COVID-19 в отделение по вътрешни болести към МБАЛ-СРЕДЕЦ и е въведено в 
действие участието на МБАЛ-СРЕДЕЦ. До този момент не е започнало приемането на 
болни с COVID, за което се излагат обстоятелства като липса на готовност поради 
отказ на медицинския персонал. Обръщаме внимание, че в сила от 25.10. със заповед 
на министъра всички лечебни заведения за болнична помощ без изключение са 
длъжни да *** легла за лечение на болни с COVID-19 и с оглед на това искането ви за 
изкарване на МБАЛ-СРЕДЕЦ ЕООД от списъка на лечебните заведения за лечение и 
наблюдение на пациенти с COVID няма да бъде удовлетворена. Във връзка цитираните 
с писмо на управителя на МБАЛ-СРЕДЕЦ осем подадени предизвестия за напускане, 
шест медицински сестри и двама лекари, следва в срок до 28.10. /в смисъл днеска, 
всъщност чакаме да видим дали ще вземем някакво решение тука/, да изпратите в РЗИ-
Бургас актуален списък с работещите в лечебното заведение отделение с посочване на 
реда на правоотношенията, специалност и брой работни места. В същият срок следва 
да ни изпратите, ако има такива копие от заповедите за освобождаване и други 
правоотношения с МБАЛ-СРЕДЕЦ на персонала, които цитирате че е подал известие. 
Създават се огромни трудности с липсата на кадри и т.н., но всички лечебни заведения 
следва да бъдат ангажирани в процеса на лечение с COVID. РЗИ-Бургас ще 
предприеме административни мерки срещу лечебното заведение, ако продължава да не 
изпълнява заповедта на директора на РЗИ”... Само ще допълня, че административните 
мерки са първо глоба 5х.лв., която смятам, че ще е насочена към мен, а пък всички 
тези решения нали разбирате не съм ги вземал аз, защото съм от два-три дена на 
работа и някак си е малшанс да станеш началник на болница в тези COVID времена, 
но ще направим каквото можем. А другото е отнемане на лиценз, което означава 
затваряне на болницата. Доколкото успях да се запозная с нещата, видях и днеска ще 
изпратим всички сканирани до РЗИ предизвестия за напускане, тука пише, ако имат 
заповеди за освобождаване. Те нямат заповеди за освобождаване просто, защото не им 
е изтекъл едномесечния срок ***. Така, че те такива заповеди нямат, но ще изпратим 
предизвестията за напускане, шест медицински сестри и двама лекари. От двамата 
лекари, едната лекарка аз не съм я виждал, не я познавам, тя твърдо е подала за 
напускане, другата лекарка ми е състудентка. И понеже аз не съм страхливец и би 
трябвало да съм водач и водещ в тази болница, декларирах, че ще минавам на 
визитация в COVID отделението и ще поема риска. Разбира се стараех се да дам и 
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пример, изглежда това е повлияло при Кети Неделчева, мисля че така се казваше 
състудентката ми и тя каза, че щом аз ще минавам и тя ще минава визитация в 
отделението. От шестте медицински сестри едната, която е главната все още, оня ден е 
приета мисля, че в „Нервно отделение” в Бургас. Моята хипотеза, че тя ще изкара 
няколко месеца в болнични, докато нещата се уталожат или провалят. Другата 
медицинска сестра подаде заявление за напускане, защото ще става персонален, личен 
асистент на съпруга си, който е тежко болен, няма как да й откажем от човешка гледна 
точка молбата. Третата, която не се сещам точно коя е, но знам, че трябва да е 
завеждаща старша сестра във вътрешно отделение, ми каза, че е много зле с кръста, 
ходила е във Варна, в Пловдив, в Плевен и навсякъде и предлагат операция. Даже 
вчера ми каза: „не мога да дойда да ви видя, да ви изпълня заповедта”, защото аз исках 
да ги видя, викам: „то това не е заповед, вие сте в предизвестие, просто молба, за да 
видим какво трябва да направим”. И всъщност остават две сестри, от които едната не 
вдига телефон, днеска исках да организирам среща с тях, за да им обясня, защото тука 
нещата не са обяснени нарочно или пък са дезинформирани хората, като тази 
евентуална и сигурно истинска опасност от COVID мисля, че е преувеличена. Ще ви 
дам един пример, аз работех в Гинекологична клиника на Окръжна болница МБАЛ 
„Св. Ана” – Варна, там точно колко легла има болницата не мога да ви кажа, но има 
отделение, което беше старото „детско отделение”, отделение „COVID-19” с двадесет 
легла. Значи тази голямата болница има двадесет легла и на нас на 25 легла общо, 
които имаме, ни искат двадесет легла за COVID, след малко ще ви обясня кое е 
неприемливото във всичкото. И там в нашата болница така е организирана работата, че 
от всяка клиника в отделение са отделени по три човека, доктор, сестра със среден 
висш персонал и санитарка да обслужват отделението – шест екипа. Вече не знам 
колко месеца работи това отделение, аз лично говоря с тях, защото работим заедно, 
никой не ще да се връща в нашата клиника, казаха да е жив и здрав COVID там ще 
стоим докато приключи. Има обяснение, обяснението е просто, най-малко или почти 
никакви заболявания на COVID няма на персонала от тези отделения по простата 
причина, че те се пазят. Аз съм бил, ходил съм, преглеждал съм в спешните такива 
жени, които имат COVID, те се обличат като космонавти и наистина смятам, лично 
мое мнение е, че тяхната ангажираност е много малка. Те влизат сутрин, раздават им 
лекарства, влизат следобед или вечер раздават пак лекарства и ако има някакви 
изследвания това е, виждаме ги как стоят отвън и пушат цигари. Плюс 1000лв. са си 
фактор нали и затова хората там не щат да се махнат от COVID отделение, ние тук не 
можем да ги вкараме, малко странно ми се видя това нещо, затова се надявам, че ще 
могат да се убедя хората. До  вчера на обяд в интерес на истината аз смятах, че 
болницата ще се затвори, тези доктори, които са сега налични, освен мен имах 
причини да мисля, че още един човек може да се съгласи да минава, но каза вчера, че 
няма да минава, няма кой да минава в COVID отделение. Отделно ми се обадиха от 
здравната каса и ми казват, „вие имате по заповед на министъра двадесет легла COVID 
във вътрешно отделение, обаче вътрешното отделение е с десет легла, другите 
петнадесет легла са в детско, затова ще вземете, ще пуснете заповед, че прехвърляте от 
детско десет легла във вътрешно, за да имате там двадесет легла”. Ами ние какво ще 
правим вика главната счетоводителка с пет легла в детско, с които можем да 
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обслужваме хора по каса, а силното звено на болницата в този период е детското 
отделение. Вчера ходих, явно имат добър колектив и доктора там си върши работата, 
периода е такъв есенно-зимен в който предполага разболяване на децата и с пет легла 
ние не можем да оцелеем, не можем. Идеята ми е, и ще моля и вас да направите нещо 
да намалим тези легла, които ги изискват за COVID поне на десет, а може и на пет. 
Заповедта на министъра е минимум 10% от разкритите легла общо, от двадесет и пет 
легла 10% е ясно колко са. Така, че нещата са много забъркани, обаче вчера успяхме да 
открием три млади момичетата, от които едното иска да остане на постоянен трудов 
договор, те пътуват до Бургас, а другите две ще работят на половин бройка. Отделно 
две от Бърза помощ, пак с които съм работил, едната е Виделина в детския кабинет 
бяхме преди сто години и още едно момиче, ще дойдат и те да работят, значи може би 
със сестрите нещата ще се получат по някакъв начин. С докторите  обаче, аз питам, 
тези които не искат да влизат в COVID отделение, ние от 25 легла, двадесет ще са в 
COVID отделение, те къде ще дават дежурство и къде ще работят, ако не искат там да 
влизат. Ако сме само двамата аз и Кети да минаваме в това отделение колкото и да сме 
работоспособни и всеотдайни ми се струва, че пак е трудно, да не става нещо по-лошо 
да се случи. Изнамерихме една докторка, която е от инфекциозно отделение, защото 
ни е необходим инфекционалист, има страшно много изисквания, които не знам как 
бихме могли да ги изпълнят болниците. Колега от Карнобат ми каза, ти не можеш да 
отвориш отделение, няма как да го снабдиш и да го събереш. В понеделник бяхме с 
кмета на среща при областния управител, кмета на Карнобат ми вика ние сме богати, 
има пари не сме като вашата община и пак не мога, докторите ни искат по 500лв. на 
дежурство, това си е рекет, аз съм съгласен с колегите. Никога няма да поискам такова 
нещо или да го подкрепя, но това е другия въпрос, че тези хора, които ще дойдат и ще 
ги поканим, няма как да ги поканим без пари или с някакви суми, защото вече някъде 
мед.сестрите вземат над 3х.лв. с COVID, с туй, с онуй. Няма как да се разминем без 
финансова инжекция от вас за съжаление. За докторката инфекционистката помъчих 
се да направя нещо, защото, ако нямаме инфекционист болните ще минават по пътека 
39, която е пневмонии, лечение на пневмонии и пътеката е 700лв. Но ако имаме 
инфекционист и минава по пътеката за COVID значи там пътеката е 1200лв., 500лв. 
имаме на пациент, ние ще се мъчим да го направим това нещо и изобщо каквото може. 
Има и други моменти, сигурно тези, които ще дойдат при нас да работят, едва ли могат 
още утре да започнат, защото и те имат някакви трудови правоотношения с други 
болници и няма как да решим да започнем още утре. Другото пък което е, д-р 
Неделчева я няма, мисля че в понеделник ще дойде, оня ден изпратиха болна тука, ние 
какво ще я правим тази болна, ние нямаме и лекарствата, които са необходими. 
Говорих с д-р Колибаров, защото ние от тях вземаме лекарства, там имат отделение, 
той минава на визитация там вика, ами ние имаме едни които не вършат работа, ще 
трябва да ги променим, изпратени един алгоритъм, за да знаем какво правим и как ще 
работим. И това е момент, който трябва да се отчете, иначе те искат, явно министъра 
отгоре пуска, всеки надолу пуска, обаче заповедите как ще се изпълнят, не знам. 
 Иван Кичев: Докторе, тези легла, които се предвиждат евентуално за заразени, 
касаят само общината или могат и от другаде да бъдат пратени. 
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 Д-р Георги Георгиев: Могат от всякъде. Всяка болница не може да върне човек и 
вече ако върнеш тогава има наказания, затова трябва да допускаме да дойдат. На д-р 
Цанев това му е била идеята, има една Наредба 49, в която е описано, че при 
извънредни обстоятелства, липса на персонал при епидемиологични обстановки е 
възможно да се затворят отделения в срок до шест месеца, няма нива на затваряне. 
Само, че според мен те се страхуват да не се създаде прецедент да разрешат на някой 
да не отвори такова отделение, после всички да започнат. Например колега ми каза 
още от началото, ти не можеш да направиш отделение, затова почни ремонт, то си има 
тънкости, като пишеш, че отделението е в ремонт много ясно е че не работи, или пък 
го затваряш поради липса на персонал. 

Иван Кичев: Добре, при какви условия ще бъдат приемани тези хора, евентуално 
заразявани или вече със симптоматика. 

Д-р Георги Георгиев: Трябва да са диагностицирани със симптоматика, защото 
ставаше въпрос при областния управител, там казаха „добре трябва ли да има PCR тест 
положителен” - да, ама ние нямаме къде да го направим тука. Д-р Георгиев ми каза, че 
по време на дежурството му е имало жена, която е изпращал от четвъртък с 
температура, бронхопневмония, абсолютно COVID, те ми казват ами тя не е доказана, 
изобщо всичко е толкоз объркано и оплетено, според мен много неща не са ясни.  

Даниел Чолаков: Тези легла, които трябва да осигурим 20 на брой според тази 
заповед, ние физически нямаме легла или нямаме помещение където да ги сложим. 

Д-р Георги Георгиев: Имаме всичко, легла имаме и помещения имаме, 
санитарките много хубаво чистят, отделението е готово. Проблема е, че при договор с 
касата вътрешно има договор за десет легла, значи можеш да лекуваш десет болни 
най-много там, а в детското са петнадесет и понеже при тези десет с договор с каса 
министъра иска двадесет, трябва да се прехвърлят десетте легла от детско във 
вътрешно и на детското остават само пет. Много са малко като бройка, за да имаме 
достатъчно брой пациенти и да се изхраним. Въпросът в леглата не е чак толкоз дали 
го има, въпросът е да са към договор с касата. 

Даниел Чолаков: Ако сложим още легла и сключим договор с касата, защо не си 
останат петнадесет и да добавим, съгласно тази заповед тя променя обстоятелствата, 
защо не се промени този договор. 

Д-р Георги Георгиев: Става, ние ще сложим и ще сключим договор с касата, 
обаче детските ни легла остават пет вместо петнадесет, така е сключен договор с 
касата за 25 легла. Сега това нещо беше вчера следобед, сега чакам да се върна да 
видим какво можем да измислим тука и да им докладвам и да изпращам…  

Даниел Чолаков: Значи договора със здравната каса е проблематиката, ами 
отправяме запитване да се промени това нещо да се вдигне бройката. 

Д-р Георги Георгиев: Съгласен съм, но понеже и там има изискване, значи за да 
имаш еди колко си легла трябва да имаш еди колко си доктори, сестри, персонал, 
оборудване, много е притеснена ситуацията. 

Динко Цъцаров: Г-н Янков. 
Димитър Янков: Докторе, детско отделение къде се помещаваше, защото и в 

стария корпус има отделение. 
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Д-р Георги Георгиев: В стария корпус е само вътрешно, това вътрешно ще стане 
COVID и то си е вътрешно. 

Димитър Янков: Но нали зимата се правиха едни ремонти, спомням си защото се 
интересувах, ****, не са ли това новите легла. Точно тогава правихме ремонт с цел да 
се подсигурят легла и ми се струва, че те са в този новия корпус. 

Д-р Георги Георгиев: Има нови легла, това не е проблем, това отделение си е 
удобно. Има обаче един тънък момент, те граничат, една врата ги отделя и децата 
ходят от детското отделение там. Аз мислех отначало COVID там да го разкрия, но д-р 
Станков ми каза, че не може, защото неговите деца са там, нали такъв контакт, долу 
ще си остават отделени. Идеята ми е такава, докато има COVID долу ще са отделени, 
това отделение има нужда още малко от довършване щори, прозорците светят, но 
могат да се настанят хора и евентуално след време вътрешното да отиде там, а пък 
това да направим хоспис, някакъв дом за стари хора или нещо от този сорт. 

Димитър Янков: Там даже сме коментирали и остойностяване на ремонта, беше 
поел ангажимента кмета да представи на общинските съветници. Сега да се върнем на 
нашата тема, какво вие искате от нас, ние имаме някакви идеи, обсъдихме ги в 
комисиите, помолихте за финансиране, така или иначе сме гласували, няма я 
гл.счетоводител, ние сме гласували до м.април – май, доколкото си спомням, поради 
държавното финансиране болницата нямаше нужда чак толкова от общинско 
финансиране и там дела на финансиране беше нисък. Това е едно на ръка, обаче вие 
изобщо доколкото чувам всичко е в една ситуация, да, разбирам, че сте нов и все пак 
сте запознат с проблематиката, на много променливост и изменчивост и много неща са 
под въпроси кадрови и други. Сега задавам ви въпроса, не е ли добре, защото това 
коментирахме в общинския съвет и г-н председателя доста добре се е справил, 
изготвил е нещо като писмо-декларация да се поиска от нас от шефа на РЗИ да 
отпаднем от списъка за болниците, които да лекуват COVID, защото на мен ми се 
струва, че към настоящия момент вие не може да върнете лекарите. 
 Д-р Георги Георгиев: Това е най-хубавото, което го казвате стига да се случи. Аз 
затова казах, че те се страхуват, за да не се създаде такъв прецедент да разрешат на 
някой. 
  Димитър Янков: Всеки случай за всяка болница си е частен, не можем да 
товарим едно магаренце с товар за една камила примерно, защото нашата болница *** 
отделения, има сериозни бази, ние тука сме... 
 Д-р Георги Георгиев: Аз ви казах, че до вчера до обяд бях сто процента сигурен, 
че нещата не могат да се случат и ще ни затворят. Но сега като се появиха някои 
персони дай Боже да стане, кога ще стане, то всичко е условно, аз не мога да кажа утре 
ще почнем, те трябва да дойдат. 
 Димитър Янков: Вижте докторе, всичко е борба, от ваша страна трябва да не се 
допусне изтичане на кадри или ако изтекат някои да се заместят. От наша страна, ще 
ви кажа нещо, което беше 2012г., аз бях в този общински съвет заедно с председателя, 
който е зад гърба ви, заедно с г-н Вълчев, г-н Германов и г-н Колеолов, пет човека. 
2012г. имаше послание свише, отгоре да се закрият общински болници, слагаха се 
едни обструкции, даваха се, наясно сте, все пак Средецки общински съвет запази 
болницата и досега я крепи и ние сме изцяло зад вас. Сега вие сте човека, който 
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спечели конкурса, гласувахме ви доверие, трябва да тръгнете, ще направим всичко 
възможно. Питаме ви – това добра стъпка ли е, просто правим една декларация, 
гласуваме, смятам че никой от колегите няма да е, ще ви бъде ли от полза.  
 Д-р Георги Георгиев: Абсолютно, даже днеска и аз ще пратя допълнително друго 
писмо само от мое име. 
 Динко Цъцаров: Г-н Георгиев, ако се намалят тези легла да речем от двадесет на 
десет легла по-малко персонал ли ще трябва или пак същия персонал ще е необходим 
като лекари, като медицински сестри. 
 Д-р Георги Георгиев: Леглата дали ще са двадесет или десет ние не можем да 
кажем колко болни ще лежат, но става въпрос, че те не са сто, при тях винаги един 
минимален брой на обслужващ персонал може да се справи. Аз говорих с една жена от 
РЗИ  и тя под сурдинка ми каза, те и две сестри са ти достатъчни, ама те денонощно ли 
ще работят. Ако намалим бройката на болните, тя бройката не е толкоз голяма, че да 
иска двадесет сестри или двадесет доктора. В Карнобат бяха пет, на тях един човек им 
стига, но трябва да го има в наличност, трябва да влезе в график, значи на мен ми 
трябват четири доктора, шест сестри и три санитарки. Две санитарки имаме, една все 
ще измислим те са най-лесни, защото не са такъв кадър, но шест сестри и четири 
доктора… 

Динко Цъцаров: Вие към момента имате двама доктори и две сестри потвърдили, 
че ще работят. 

Димитър Янков: Докторе, мен ме притеснява и нещо друго, аз не съм много 
наясно с тази работа, извинявам се, но примерно то едно, че са хора на възраст и са в 
правото си, дали сега и колко тежко, то вече с този COVID да се чудиш на кой да 
вярваш, дето има една приказка, но те са в правото си, защото са седемдесет годишни. 
Не може от тях да искаме невъзможното и пък няма специалисти с които да ги 
заменим, аз затова стрелям по това изобщо да няма COVID отделение, защото нямаме  
капацитета, нашата болница няма капацитета. А вие междувременно работете в посока 
евентуално каквото трябва дори и да ***, да се работи и в двете посоки, но сега да се 
опитаме все пак, защото и три легла да са, на вас ви трябва персонал. Ваши колеги 
доколкото съм чувал, хора които работят в COVID отделение имат ограничение за 
частни кабинети и други такива. 
 Д-р Георги Георгиев: Затова ви казах и три да са и десет и един човек ама трябва 
да го имаш. Има ограничения и трябва да се пазят, обаче дефакто тези неща не ги 
спазват, защото знаят няма как, изобщо нещата не могат да се случат. *** Аз ще се 
опитам, но най-добрия вариант е да не се отваря това отделение. 
 Динко Цъцаров: Аз имам още един въпрос докторе, тази административна 
санкция от 5х.лв. която казахте, това че в момента отделението е затворено със заповед 
на управителя, спасява ли ви от санкцията. 
 Д-р Георги Георгиев: Това ми го каза д-р Цанев, защото ние се чуваме с него, той 
вика „добре, че се откачих“ и ми казва внимавай, защото първата санкция е 5х.лв. на 
тебе, а втората санкция затваряне на отделението, не знам.  
 Динко Цъцаров: Защото то е временно затворено със заповед на д-р Цанев. 
 Д-р Георги Георгиев: Аз ви казах, по наредба 49 имаш право до шест месеца да 
го затвориш. Само, че те изпращали заповед, пък заповедта била над наредбата, най-



52. 
 

                                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                                                         Секретар: 

отгоре закон, заповед и наредба, и всъщност кой има право заповеди да изпраща и 
такива са нещата.  
 Даниел Чолаков: Аз казвам, че наредбата е много повече над заповедта, 
заповедта е най-низшето. 
 Димитър Янков: На мен ми прави впечатление нещо друго, проблема започва да 
се завихря около средата на август, като гледам писмата с кореспонденцията. Някой 
изобщо, тука има и представители на общинска администрация, август месец след тези 
кореспонденции, ние правихме сесии август месец, септември и влизаме в октомври 
когато чак ние общинските съветници разбираме за този проблем. Това не е упрек към 
вас, аз затова исках да е тука и д-р Цанев, той уведомил ли е някой за проблема, 
говорил ли е с общинското ръководство, с общински съвет, особено с председателя. Г-
н председател, с вас кога е говорил. 
 Динко Цъцаров: На 12.10. ми е изпратил заповедта на РЗИ, че сме определени за 
лечение и наблюдение на болни с COVID 
 Димитър Янков: Преди това не е, ето виждате ли точно ние, които сме 
управителното тяло не знаем нищо за някакви неща, които се вихрят повече от два 
месеца и до това време нещо може нещо да се направи, не от д-р Георгиев естествено, 
защото е новоназначен, той сега почва. Казвам го от гледна точка на това, 
поддържайте връзка с общинския съвет, с общинското ръководство – да, с кмета – да, 
но и ние сме хора, които в дадени моменти трябва да вземем отношение. 
 Д-р Георги Георгиев: Абсолютно. На 20.10. управителя д-р Цанев е подал въз 
основа на осемте предизвестия писмо за изваждане на лечебното заведение от списъка 
на COVID отделенията. 

Димитър Янков: Ние ги имаме тези писма. Говоря за нещо, което е изпратено до 
РЗИ и то е на 14.08. Значи от 14.08. започва движението по темата до сега и са повече 
от два месеца. Знам, че нямате отношение, аз говоря за бъдещ план. 

Динко Цъцаров: Колеги, трябва да решим в каква форма да приемем нашето 
решение – декларация, обръщение в какъв вид да изразим позицията си и пред кого. 
Това което съм ви го изпратил вчера е като база за работа, вече вие може да си давате 
мнения, предложения. 

Д-р Георги Георгиев: Само да вметна, днес жена ми е чела обява в от РЗИ-Варна 
във в. „Народно дело“, варненския вестник, че търсят млади доктори специалисти, 
стажант-лекари, те пък отварят две отделения в Провадия и Дългопол мисля, и там 
имат същите проблеми. Един друг пък колега изказа мнение и вика, че защо нас 
натискат ние да им свършим цялата работа с този COVID, има частно практикуващи 
лекари, не джипита, тези специалистите в кабинетите, има военни лекари, има 
всякакви, защо не ги ангажират и тях, нали всички носим отговорност за живот, за 
здраве и т.н. 

Даниел Чолаков: С декларация, изразяваме си мнението, становището и искаме. 
Димитър Янков: Аз имам някакви добавки г-н председател. Бих казал, че доста 

добре е изложено фактологично, просто имам някои акценти, ако мога да ги изчета. 
Тука искам една добавка когато се коментира за вътрешно отделение да се добави: 

„Фактът, че отделението не е в състояние да осъществява лечение на заразени с 
COVID-19, не е основание за блокиране на дейността му по други пътеки и то 
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непосредствено преди зимния период с обичайната съпътстваща инфекциозна 
проблематика.” Това е едното. 

И накрая на декларацията да се добави:  
„Предвид спешността на възникналия проблем Ви молим да предприемете 

своевременни конкретни действия в тази посока във възможно най-кратки срокове!  
При бездействие или протакане на решението от страна на компетентния във 

Ваше лице държавен орган, декларираме готовност да предприемем действия чрез 
регионалните и национални медии.” 
 Тези хора трябва да се сепнат и да видят, че насреща има хора, които мислят и 
стоят зад лечебното си заведение, поне такова е моето мнение г-н председател, давам 
ви го, то не е с някакви съществени промени, просто с лек акцент накрая. 
 Динко Цъцаров: Г-н Чолаков, декларация или обръщение и двете са допустими 
по чл.21, ал.2. 
 Даниел Чолаков: Заглавието на документа не определя неговото съдържание  
както и да го кръстим е едно и също. 
 Димитър Янков: Понеже говорим, че декларираме, по-добре да е декларация. 
 Иван Кичев: Декларация е по добре. 
 Динко Цъцаров: Други предложения колеги. …Ако нямате други предложения, 
предлагам да гласуваме тази декларация съгласно чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление местната администрация, който е съгласен с направените 
предложения, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма и 
Общинския съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 206 
28 октомври 2020 година 

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

администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 

Приема декларация, която да се изпрати до Директора на РЗИ гр. Бургас и 
Министъра на Здравеопазването на Република България.  

Приложен текста на декларацията. 
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ДО  
ДИРЕКТОРА  
НА РЗИ 
ГР. Б У Р Г А С 
 
ДО  
МИНИСТЪРА  
НА ЗДРВЕОПАЗВАНЕТО 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

Декларация 
От Общински съвет Средец 

Приета на заседание №13/ 28.10.2020 г. Протокол №13 
 

 Уважаеми господа, 
 В общинска болница „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД гр. Средец работят на основен 
трудов договор седем лекари, от които единият е в дългосрочен отпуск поради 
онкологично заболяване. Един лекар е специалист по образна диагностика, пет от 
лекарите са над 65-70 годишна възраст. На втори трудов договор са трима лекари. 
Специалистите по здравни грижи на трудов договор са: десет медицински сестри над 
70-годишна възраст. На втори трудов договор са две сестри. Средната възраст на 
персонала е над седемдесет години. Всички те отказват да работят с COVID-19 поради 
рисковата група, в която се намират, за което РЗИ – Бургас е уведомена с писмо от 
14.08.2020 от управителя на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД.  

Въпреки това съгласно Заповед РД-01-132/08.10.2020г. на директора на РЗИ – 
Бургас, МБАЛ-СРЕДЕЦ е определена за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-
19 в отделение по „Вътрешни болести“ с брой легла 20, от тях за лечение на COVID-19 
– двадесет легла. След запознаването на персонала на болницата с въпросната заповед, 
са подадени осем предизвестия за напускане от шест медицински сестри и двама 
лекари пулмолози. Още четирима лекари са заявили готовност да напуснат и отказват 
да дават дежурства, а това, че са в пенсионна възраст, им дава възможност да го 
направят веднага. Поради липсата на персонал и невъзможността да се състави график 
за дежурства, „Вътрешно отделение“ няма как да функционира и да приема и 
обслужва пациенти. 
 Във връзка с тези обстоятелства, със заповед от 22.10.2020г. на управителя на 
МБАЛ-СРЕДЕЦ временно е преустановена дейността на „Вътрешно отделение“ за 
тридесет работни дни до решаване на кадровите проблеми. 
 Уважаеми господа, 
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 „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД обслужва община Средец, която е най-голямата по 
територия от всички общини в област Бургас. На шесто място в страната. Включва 33 
населени места с население от близо 15 хил. души, разположени в отдалечени и трудно 
достъпни села. В годините назад запазването и спасението на болницата се превърна в 
наша кауза и преодолявайки всякакви трудности от организационен и финансов 
характер, постепенно и с много усилия успяхме да стабилизираме болницата и да я 
превърнем в една от малкото общински болници без никакви задължения.  
 Със затварянето на „Вътрешно отделение“ и опасността от цялостно 
прекратяване на дейността на МБАЛ-СРЕДЕЦ всички тези усилия биха били напразни 
и нашето предимно застаряващо население ще остане без достъп до здравни грижи, а 
за нас това е недопустимо.  Фактът, че отделението не е в състояние да осъществява 
лечение на заразени с COVID-19, не е основание за блокиране на дейността му по 
други пътеки и то непосредствено преди зимния период с обичайната съпътстваща 
инфекциозна проблематика. 
 Във връзка с това ние общинските съветници, в качеството ни на управителен 
орган на дружеството, декларираме своята решимост да запазим общинското лечебно 
заведение и се обръщаме към вас с настояването до момента на намирането на 
подходящ персонал в пълна готовност за работа, „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД да бъде 
извадена от списъка за лечение на COVID-19. При бездействие или протакане на 
решението от страна на компетентния във Ваше лице държавен орган, декларираме 
готовност да предприемем действия чрез регионалните и национални медии. 
           Предвид спешността на възникналия проблем Ви молим да предприемете 
своевременни конкретни действия в тази посока във възможно най-кратки срокове! 
Само по този начин лекарите и сестрите ще се завърнат на работните си места и хората 
от нашата община ще могат да получат полагащото им се здравеопазване, което те 
заслужават! 
 

С уважение, 
 

 Общинските съветници:  
Динко Цъцаров – Председател   
Валери Ангелов                                  
Владислава Цанева                              
Георги Вълчев                                     
Даниел Чолаков                                   
Димитър Янков                                    
Иван Кичев                                          
Ивелина Стоянова                               
Йона Чобанова                                     
Красимира Георгиева                          
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Лало Гюров                                          
Мартин Джермов                                 
Петьо Колеолов                                   
Стоянка Кисьова                                 
Тодор Стаматов                                  
Яна Биюкова                                       
Янко Германов                          

 
 
 От залата излезе Тодор Стаматов. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – 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. 

 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” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 207 
28 октомври 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: 
 

1. Общински съвет Средец 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 – 
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заместник – министър и ръководител на УО на ОП РЧР в размер на 129 984,69 лв. 
(Сто двадесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и 69 ст.) и за 
обезпечаване на стойността на авансово плащане  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 – 11 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

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

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

Динко Цъцаров: Колеги, ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, 
относно: Освобождаване на управителя на  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ГР. СРЕДЕЦ ЕООД, ЕИК ХХХ, гр. Средец и възлагане на 
управлението на дружеството. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 208 
28 октомври 2020 година 

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

администрация и чл. 14 ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Община Средец 
упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските 
дружества, 
                                      ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Освобождава д-р Ивайло Цанев Цанев, ЕГН ХХХХХХХХХХ като управител на 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ГР. СРЕДЕЦ ЕООД, ЕИК 
102663909, считано от 23.10.2020год.  

2. Възлага управлението на дружеството на обявения с Решение № 185/30.09.2020год.  
на Общински съвет Средец за управител на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - ГР. СРЕДЕЦ ЕООД д-р Георги Христов Георгиев, ЕГН ХХХХХХХХХХ. 

3. Задължава новоизбрания управител д-р Георги Христов Георгиев, ЕГН 
ХХХХХХХХХХ да предприеме всички необходими действия по заличаване на досегашния 
управител и вписване на новоизбрания управител в Търговския регистър. 

4. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от АПК. 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА – Питания. 
Димитър Янков: Преди да пристъпим към точка питания искам да направя 

изявление от името на СДС… 
         От залата излязоха Красимира Георгиева, Ивелина Стоянова и Петьо Колеолов 

Динко Цъцаров: Имате право, но да ви кажа, че в момента оставаме без кворум. 
Давам десет минутна почивка. 

След изтичане на времето за почивка в залата присъстваха осем общински 
съветника.  

 
Поради липса на кворум Председателят Динко Цъцаров закри Тринадесетото 

заседание на Общински съвет на община Средец. 
 
03.11.2020г.         
 гр. Средец 
 

Изготвил протокола:                      
     /Даниела Петрова/ 

 

                                                              Председател: 
                                                                                   /Динко Цъцаров/ 
 
 
 
                                                                    Секретар: 
                          /Владислава Цанева/ 




