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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

 

№ 14 
 

 

 

 

 

На 25 ноември 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 Четиринадесетото заседание на 

Общински съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: зам.-кметът на община Средец – Николина 

Дамбулова  и директори на дирекции в общинска администрация. 

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника: 

1.   Владислава Станилова Цанева  

2.   Георги Димитров Вълчев  

3.   Даниел Николов Чолаков  

4.   Димитър Киряков Янков 

5.   Динко Янев Цъцаров 

6.   Иван Димитров Кичев 

7.   Ивелина Стоянова Стоянова 

8.   Йона Николова Чобанова  

9.   Красимира Янкова Георгиева 

10.  Лало Антонов Гюров 

11.  Мартин Тодоров Джермов 

12.  Петьо Георгиев Колеолов 

   13.  Стоянка Стоянова Кисьова 

   14.  Тодор Стаматов Стаматов 
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   15.  Яна Иванова Биюкова 

  16.  Янко Калудов Германов 

 

Отсъства по уважителни причини Валери Димитров Ангелов. 

Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми колеги. В момента в залата присъстват 

четиринадесет общински съветници, имаме необходимия кворум да започнем 

днешната сесия, откривам Четиринадесетото редовно заседание на Общински съвет – 

Средец. Преди да започнем същинската работа, искам да ви информирам, че от 

вчерашния ден вече имаме и човек, който е позитивен с PСR-тест в сградата на 

общинска администрация. Поради което тази сутрин още от 6ч. тука са извършени 

мероприятия по  дезинфекция на залата и фоайето на сградата. В тази връзка  ви моля   

всички да бъдем отговорни към останалите и да ползвате маските по предназначение, 

защото не е шега работа. Тука имам график,  г-жа Дамбулова току що ми го даде, от 

който се вижда как се развива инфекцията, расте нагоре не само в страната, а и в 

общината. Запознах ви на комисиите как стоят нещата, така че наистина ще ви помоля 

да ползвате предпазните средства по предназначение. Започваме с предложение за 

секретар на днешното заседание на общинския съвет. Имате думата колеги. ….Ако 

няма предложения, моето предложение е г-жа Владислава Цанева да стане секретар на 

сесията. Има ли други предложения. …Добре, който е съгласен г-жа Цанева да стане 

секретар на заседанието, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  

предложението се прие и г-жа Владислава Цанева зае своето място. 

В залата влезе Мартин Джермов. 

Динко Цъцаров: Колеги, проекта за дневен ред също е пред вас, същия който 

беше разгледан на заседанията на постоянните комисии, състои се от шестнадесет 

точки. Има ли предложение за промяна или изменение на дневния ред, който е 

предложен. Заповядайте г-н Янков. 

Димитър Янков: Точка питания, първо чакаме ли кмета на настоящото заседание 

да присъства. 

Динко Цъцаров: Не, кмета е в болнични нали г-жо Дамбулова. 

Николина Дамбулова: Да, много хора са в болнични, не успяхме да подготвим 

питанията ви. Повече от 50% от служителите в администрацията не са на работа, част 

от тях са в болнични. 

Димитър Янков: То се обезсмисля предложението г-н председател, мислех да 

предложа точка питания да стане първа, това ми беше идеята, защото предния път 

въобще не я разгледахме. 

Иван Кичев: Позитивния да не е кмета. 

Динко Цъцаров: Нямам право да давам такава информация. 

Иван Кичев: Е, това не е престъпление. 

Николина Дамбулова: Кмета е с пневмония. 

Иван Кичев: Пожелавам му бързо оправяне. 
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Динко Цъцаров: Колеги, гласуваме проекта за дневен ред така както е 

предложен,  който е съгласен моля, да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Тодор Стаматов – общински съветник, относно: 

Предложение за провеждане на заседания на Общински съвет - Средец чрез 

видеоконферентна връзка или чрез неприсъствено гласуване; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Актуализиран план на капиталовата  програма на община Средец за 2020 

година; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Одобряване на подробен  устройствен  парцеларен план /ПУП-ПП/, трасе на 

подземен  кабел  ниско напрежение, за захранване с електроенергия на п.и. с 

идентификатор 67413.16.13, с НТП нива, м. „Кръстева  река“, собственост 

на „Ай Ти Пи – България“ ЕООД, по кадастралната карта на землището на 

с. Сливово, общ. Средец, одобрена през 2018г.“; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Подписване на Запис на заповед по проект “Бъдеще сега: Предоставяне на 

интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец” по договор 

№BG05M9OP001-2.004-0038, по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” процедура чрез директно договаряне на конкретен 

бенефициент №: BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие”; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за 

стопанската 2020/2021 година; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 

17974.26.529, находящ се в землището на гр. Средец; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Дюлево; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.27.26 по КККР на 

гр.Средец;   

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Продажба на поземлени имоти в землището на с. Белила; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 17974.42.344, 

находящ се в землището на гр. Средец; 
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11.  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; 

12.  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; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Пътни разходи на служители; 

14.  Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални 

дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни 

финансови помощи;  

15.  Докладна записка от Димитър Янков – общински съветник, относно: 

Предложение за включване на разход в капиталовата програма на бюджет 

2021г.; 

16.  Питания. 

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

съвет – Средец./ 

 

 

 В залата влезе Йона Чобанова. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка от Тодор 

Стаматов – общински съветник, относно: Предложение за провеждане на 

заседания на Общински съвет – Средец, чрез видеоконферентна връзка или чрез 

неприсъствено гласуване. 

 Тодор Стаматов: На тези, които присъстваха на комисиите само да кажа, че има 

малка промяна на това което всъщност коментирахме и в първоначалния вид на 

докладната записка както е бях пуснал, аз бях написал изцяло заседанието да отпадне. 

Но след като се чухме с част от колегите разбрах, че те ще имат възможността да 

дойдат, а просто нямаше смисъл да проваляме така организираното събрание. 

Изменението, което съм внесъл е следващото заседание или по-следващите да бъдат 
проведени, чрез видеоконферентна връзка или чрез неприсъствено гласуване. Зачитам ви. 

 Докладва вносителя. 
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Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, имате думата за коментари, изказвания, 

предложения по докладната. Г-н Янков. 

Димитър Янков: Уважаеми колеги, ситуацията епидемичната в която се намира  

държавата и общината вече, тя ще е в развитие месеци наред. Болните така или иначе 

като брой ще се увеличават колкото и да искаме и да не искаме, каквито мерки и да 

предприемаме, каквито и дезинфекции да се правят, каквито и средства за защита да се 

носят, да, това е въпрос по отношение на носенето на средства за защита е едно от 

гледна точка за предпазване на себе си, а най-малкото и тези които са по-смели от нас 

и предпочитат да не ги носят, са длъжни да ги носят по отношение на околните около 

тях. По отношение на предложението на колегата Стаматов, мога да кажа, че каквото и 

да правим в технически план не можем да обезпечим заседание на общински съвет, 

което да бъде така проведено, че да може от една страна да се провеждат и дебатите, 

от друга страна да се изслушват и мненията на общинска администрация, нямаме как, 

ние нямаме и тази техническа възможност. От друга страна имаме достатъчно 

пространство, ако щете в тази зала, пък ако трябва ще търсим и по-големи зали като 

читалището например, където също може да се оборудва провеждането на една сесия 

при закрити врати, при раздалеченост, при озвучаване и т.н., което ще се съхранят как 

да го кажа, и здравето на присъстващите на заседанието. Ако щете само в тази зала, 

ако се изкарат тези столове, които стоят след последната редица на общинските 

съветници, администрацията да се премести в линия, те колко човека са, могат и да не 

присъстват, всеки един от администрацията присъства по отношение на нещата, които 

отговарят и докладват след което не е задължително да присъстват по времето на тази 

сесия. Имам предвид, че това разстояние, което е между нас, в настоящия момент 

може да се увеличи двойно, спокойно може да се увеличи двойно в рамките на тази 

зала. Аз не виждам това да не се направи, а да преминаваме към някои технически 

неиздържани начини на действие каквито са примерно видеоконферентната връзка. 

Преди два мандата когато бях общински съветник и други колеги тука има г-н 

Германов, г-н Вълчев, ако пропускам някой да ме извини, а г-н Петьо Колеолов, тогава 

гласувахме за купуване на едни лаптопи, струва ми се, че беше 2013г. ако не ме лъже 

паметта… 

Динко Цъцаров: 2012г. 

Димитър Янков: 2012г. може да сме ги заложили по бюджет един харч както и 

да е, не е толкова съществено, тези лаптопи те вероятно са амортизирани, дори и да са 

иззети от предния общински съвет, не са раздадени понеже едва ли стават за нещо. За 

да се осъществи подобно нещо трябва да има строго и то не просто някой да има 

лаптоп, защото лаптопите могат да се ползват и за други служебни дела примерно и 

може да не могат да се съчетават, трябва да имаме техническо оборудване конкретно, 

на което са монтирани съответните неща, това трябва да се прошнурова така да се 

каже. За което технически в настоящия момент не виждам г-н председателя как 

технически ще осъществи предложението на колегата, още повече, че има точки в 

настоящия дневен ред, които вероятно са важни да минат и то на настоящата сесия да 

бъдат най-малкото дебатирани. Затова аз съм против колегата, моето предложение е 
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най-малкото, защото ако не нещо друго технически сме абсолютно необезпечени да го 

направим от една страна, от друга страна просто е безпредметно. Сега, вярно е 

провеждат се лекции дистанционно, обучение на ученици дистанционно, но ние сме 

зрели хора, ние сме тука избрани като общински съветници. Не можем за всяко едно 

нещо да се плашим при тропване, дето се вика да ни изтропат и сега да тръгнем да се 

пръскаме, защото видите ли има COVID, има го, ще го има за съжаление. Вероятно 

всички ще го прекараме на един или друг етап, някои може много тежко, други можем 

да загубим, това са неизбежни неща. Дали ще провеждаме заседания в зала или ще 

провеждаме дистанционно, неизбежно населението на страната и на Средец ще 

премине през това заболяване колкото и да не ни се ще, но това не значи да се плашим, 

това не значи да си пренебрегнем нашите задължения като съветници колега, аз така 

мисля. Вярно, нормално е всеки да го е страх, но този страх трябва да се превъзмогне, 

защото да се води някакъв обществено политически живот и дебат по този начин е 

невъзможен. Да, правят го някъде, ще кажете има вече такива случаи, това че се прави 

и е законово, дадено като възможност при някой инцидент, случай, не значи, че и ние 

трябва да го правим, такова е моето мнение. Пак казвам, залата е достатъчно голяма, 

ей сега можем да дадем една почивка, всичките тези столове да се изнесат, да се 

разместим, да се разпръснем и ще може, ако толкова така са притесняваме да можем да 

увеличим разстоянието помежду нас поне с още метър и половина дълбочина и 

ширина също не по-малко от половин метър, и пак казвам и читалището е вариант. 

Благодаря за вниманието. 

Динко Цъцаров: Тодор Стаматов. 

Тодор Стаматов: Г-н Янков, аз уважавам вашето мнение, вие сте напълно прав, 

че живата връзка между нас която е присъствената форма всъщност, не може да бъде 

заменена по никакъв начин. Но аз си направих труда да разговарям с мои колеги, смея 

да твърдя и приятели от различни общини, даже и от областни градове в България като 

Враца, Монтана, Русе, Бургас и Созопол където вече използват видеоконферентната 

връзка и се справят добре. Там докладните са доста повече, не можем да кажем, че са 

по-важни, но засягат много по-голяма част от населението отколкото е община Средец 

и работи. В крайна сметка това което всъщност в понеделник коментираха като 

рестрикции ще бъде въведено, нас ще ни принудят искаме или не искаме да 

провеждаме тези заседания онлайн. Просто може би с един месец ние изпреварваме 

нещата, но това ще се наложи така или иначе, всеки е в правото си да гласува както 

желае. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Благодаря. Колеги, има ли други изказвания. Г-н Янков. 

Димитър Янков: Г-н председател, един въпрос към вас. Вие можете ли да 

осъществите тази видеоконферентна връзка, технически да я обезпечите, за колко 

време може да я направите. 

 Динко Цъцаров: Технически със специалиста, който е в общината е разговаряно. 

Има платформа, ще бъде даден линк на всеки един от вас за да се включи в 

платформата където да се проведе заседанието. Подобно на това което правите и вие  в 

училищата, подобно и на това, което правят и останалите общински съвети, 
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Министерски съвет ако щете. Лаптопите, за които казахте, част от тях са напълно 

амортизирани и са в състояние, в което не могат да се използват. Има и такива, които 

не бяха върнати. Така или иначе те ще бъдат бракувани. Това което казахте всъщност е 

една моя идея да се направи предложение примерно за следващия бюджет да се 

заложат  пари, с които да се закупи техника, това ми идва на ума в момента, в който ви 

слушах. Относно видеоконферентната връзка, това може да стане и през обикновен 

смартфон, с таблет, с всякакъв вид компютър, с всякакво средство за комуникация, и 

ми беше демонстрирано от Пею Георгиев, възможно е да стане, да.  

Димитър Янков: След колко време. 

Динко Цъцаров: След седмица, до десет дни. След като с всеки един от вас 

направим среща, бъде му даден съответния код и обяснено от съответния специалист 

как да се случи. 

Димитър Янков: И ще бъдем на видеоконферентна връзка. 

Динко Цъцаров: Ако го решим, те за това са дадени в закона два варианта или 

видеоконферентна връзка или гласуване от разстояние, който е най-простия вариант, 

който коментирахме. 

Димитър Янков: Които коментирахме три копчета „за“, „против“, „въздържал 

се“ това е гласуването от разстояние. 

Динко Цъцаров: По имейли, ще се създаде служебен имейл на всеки един 
съветник на който ще се изпращат материалите. На моя компютър имам платформата….  

Димитър Янков: По имейли или още малко по телефона и т.н. и без дебат и без 

нищо. Аз дори, питам все пак от къде е техническото обезпечаване, защото дори и да 

се направи то преди това трябва да се прави, как да го кажем пробно, един, два пъти да 

се прошнурова, преди да се провежда такова заседание. И пак казвам, въпреки това 

което ни отговори председателя, ние имаме други възможности, ние не сме и толкова 

голям общински съвет. Тука се събираме седемнадесет човека плюс трима, четири до 

пет човека от администрацията, както казах не е необходимо да стоят през цялото 

време, могат да си докладват докладните и така. Така, че в зала рядко ще се наложи да 

сме повече от двадесет човека, тази зала позволява достатъчно да се обезпечи 

разстояние между нас и пак казвам има и други зали в града още по-големи. Сега, ако 

има някъде действително където големи общински съвети, не разполагат с такива зали 

по ред причини да го правят, допускам, но не виждам в никакъв случай при нас това да 

има резон, освен ако има някакъв друг замисъл чисто и просто да се затвори устата на 

някои по устати като мен колега, защото почвам да си мисля, че една от причините е 

точно тази, не съм единствен устат. Твърдя, че липсата на дебат по време на една сесия 

чисто и просто превръща тази сесия в едно механично отчитане на гласове, нищо 

повече, без да се мисли, без да се разсъждава, без да се изслуша друго различно 

мнение. Не говорим по какъв начин ще се провеждат отговорите на питания и пр. и 

пр., неща които възникват в работата на един общински съвет. Да не говорим за жалби 

от граждани, сигнали, които действително би следвало, въпреки, че едни бяха 

отхвърлени въпреки моите настоявания, те би следвало да се разглеждат от нас. Това е, 
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ако това нещо колеги го гласувате, това е просто опит най-малкото ние да абдикираме 

от задълженията си на съветници. 

Динко Цъцаров: Последна реплика Тодор Стаматов. 

Иван Кичев: Да не забравяме, че говорим за една сесия, веднъж месечно колеги, 

за веднъж месечно, не говорим за ежедневна работа да се събираме тука и да сме в 

контакт и да поемаме рискове, които наистина ги има, но ние говорим за веднъж 

месечно събиране, помислете и върху този въпрос, до такава степен да ни грабне 

страха, че… 

Тодор Стаматов: Безспорно казаното от г-н Янков и г-н Кичев е така. Просто 

исках да кажа, че добрия пример в тази посока всъщност са българските учители. Ние 

бяхме поставени в една такава ситуация от  понеделник ние да започнем електронно 

обучение с не двадесет, при мен са примерно 150-160 ученика, мисля, че  тука има и 

други учители, доказахме, ние се справихме, не е толкова трудно. Програмата за която 

говори колегата, всъщност има няколко програми, които можем ние да използваме са 

съвсем елементарни и за точно три минути биват монтирани на всеки един смартфон. 

Просто иска се добър интернет, не е задължително човек да има лаптоп, изключително 

лесно се борави с тези  програми, праща се един линк, отваряме го, въвеждаме една 

парола и вече сме в събранието. Смятам, че е приложимо и отново ви казвам това не са 

някакви прищевки, които са мои или подозирате някои други хора, така или иначе това 

ще бъде наложено. 

Владислава Цанева: Ние можем да се изказваме във видеоконферентната връзка. 

Димитър Янков: Аз съм човек на 56г., тези които направиха това с българските 

деца,  носят грях към тях, Министерството на образованието носи грях към това, което 

прави спрямо българските деца, защото образованието освен всичко останало, освен  

преподаване на някаква материя е и социални контакти. Какво се случва в Българското 

училище, хайде уважаеми колеги, които сте преподаватели, учители, не връщайте нас 

хората на тази възраст, на която съм аз, не ни връщайте в първи клас, моля ви, нека да 

не говорим какво се случва в училището. 

Яна Биюкова: Знаете ли колко ученици има в училищата, по петдесет процента 

паралелките са карантинирани, карантинирани са учители, а учителите които измират. 

Тодор Стаматов: Най-лошото е че умират колеги. 

Янко Германов: Кои измират, кои учители, има хора дето въобще не са болни ги 

пишат, **** нищо не научават учениците, двадесет процента от това, което им 

преподават нищо. 

Тодор Стаматов: Ами пак е някакъв вариант. 

Динко Цъцаров: Колеги, моля само да не влизате в пререкания.  

Янко Германов: Не пререкания, обяснявам сега, че ви е наложено на вас 

наложено, вие ще гласувате разбрахме го ние това, но няма никакъв смисъл от него. 

Динко Цъцаров: Сега, аз имам едно предложение, решението в докладната, което 

казва „следващото заседание на Общински съвет – Средец да се проведе от 

разстояние“ да претърпи следната редакция:  При наличие на обстоятелствата по 

чл.28а, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да се 
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предвиди възможност след техническо осигуряване и след консултация на 

председателя на Общинския съвет с председателите на постоянни комисии и на 

политически партии, следващото заседание да се проведе от разстояние. Т.е. 

предвиждаме възможност. Не императивно да кажем от сега, че следващото ще бъде 

от разстояние, това е моето предложение. И ако някои от другите колеги, от другите 

политически партии не иска да се изкаже да изкаже, предлагам да спрем разискванията 

по този въпрос и да преминем към гласуване. 

Димитър Янков: Г-н Цъцаров, така или иначе на следващата сесия ние ще 

разгледаме това предложение, понеже вие сте вкарали промяна в правилника, която 

също няма задължителен характер. 

Динко Цъцаров: Абсолютно не, но тя ще влезе в сила от януари, по този начин 

ние си даваме възможност декемврийската сесия да я проведем по този начин и аз 

затова казвам да не е както е записано тука императивно за следващото заседание, а да 

се предвиди възможност за провеждане на следващото заседание. Колеги, има ли 

други изказвания. …Ако нямате гласуваме предложението, което аз направих за 

редакция в решението, който е съгласен с моето предложение, моля да гласува „за”, 

„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – 5 гласа. Приема се. 

Динко Цъцаров: Гласуваме докладната с направената промяна в проекта за 

решение. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 4 гласа, 

Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 209 
25 ноември 2020 година 

 

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

местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

При наличие на обстоятелствата по чл.28а, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, след техническо осигуряване и след 

консултация на председателя на Общинския съвет с председателите на постоянни 

комисии и на политически партии, следващото заседание на Общински съвет – 

Средец да се проведе от разстояние. 

 

 

 Динко Цъцаров: Колеги, ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран план на 

капиталовата  програма на община Средец за 2020 година. 
Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни дейности 

и човешки ресурси” при общинска администрация. 
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Динко Цъцаров: Колеги заповядайте за изказвания по докладната. Има ли 

желаещи да направят изказвания. Г-н Янков. 

Димитър Янков: На комисиите поставих въпрос, как стоят нещата с плащането 

по принцип на субсидиите. 

Анета Колеолова: За субсидиите на „Медицинския център“ беше въпроса, 

субсидираната сума е 40х.лв. в началото на годината към момента има изплатени 

30200лв. Всяка една заявка, която е подадена… 

Димитър Янков: Има ли неизплатени. 

Анета Колеолова: Ами мисля, че няма неизплатена заявка. Ние работим по 

заявка, но за просрочие, ако има просрочие подават се опис на всички просрочия и по 

този начин дори и да има някоя заявка… 

Димитър Янков: Субсидията беше колко и колко са останалите незаявени. 

Анета Колеолова: 40х.лв., 30200лв., до настоящия момент последната заявка е 

удовлетворена. Все още има време декември месец вероятно отново ще има 

субсидиране. Докато на МБАЛ 55х.лв. са утвърдени, 20х.лв. са изплатени. 

Димитър Янков: Просто да не останат без заплати хората покрай Коледа и Нова 

година. Добре, благодаря ви. 

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; “въздържали се” – 2 

гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 210 
25 ноември 2020 година 

 

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

местната администрация и чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Утвърждава  промени в Капиталовата програма за 2020 г. по бюджета на 

Община Средец по дейности и параграфи на ЕБК съгласно Приложение 1. 

2. Трансформира 30 000 лв. от  одобрената с Решение на ОС 42/14.02.2020г. 

субсидия за текуща дейност по параграф 43-02 на МБАЛ Средец в капиталов 

трансфер по параграф 55-00. 

3. Увеличава параграф 55-00 Капиталов трансфер в дейност 412 „МБАЛ“ с 

10 000 лв. 

4. Увеличава параграф 13-04 Данък придобиване имущество от дарения и 

възмезден начин с 28 339 лв. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  14 

                   “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   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: С ТОЧКА ТРЕТА продължаваме – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на подробен  

устройствен  парцеларен план /ПУП-ПП/, трасе на подземен  кабел  ниско 

напрежение, за захранване с електроенергия на п.и. с идентификатор 67413.16.13, 

с НТП нива, м. „Кръстева  река“, собственост на „Ай Ти Пи – България“ ЕООД, по 

кадастралната карта на землището на с. Сливово, общ. Средец, одобрена през 

2018г.“. 

 Докладва инж. Яна Кирязова – директор дирекция „Устройство на територията, 

строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 211 
25 ноември 2020 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и т.13 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.129, ал.1  от Закона за устройство на територията, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

ОДОБРЯВА подробен устройствен – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: 

„Трасе на подземен  кабел  ниско напрежение, за захранване с електроенергия на 

п.и. с идентификатор 67413.16.13, с НТП нива, м. „Кръстева река“, собственост  

на „Ай Ти Пи – България“ ЕООД,  през поземлени имоти с идентификатори: 

67413.13.14 - собственик Яни Тодоров Стайков, с начин на трайно ползване  „нива“, 

м.“Азмака“, 67413.13.85 - ПОС, с начин на трайно ползване „полски път“  

м.“Азмака“, 67413.19.105 - ПОС, с начин на трайно ползване „полски път“, 

м.“Милианов баир“, 67413.17.112 - ПОС, с начин на трайно ползване „полски път“, 

м.“Кръстева кориа“, 67413.17.104 - ЧОС, с начин на трайно ползване „дере“, 

м.“Милианов баир“, 67413.16.6 - собственик Д. С. М., с начин на трайно ползване 

„нива“, м.“Кръстева река“, 67413.16.7 - собственик С. Н. С., с начин на трайно 

ползване „нива“, м.“Кръстева река“, 67413.16.109 - ПОС, с начин на трайно ползване 

„полски път“, м.“Кръстева река “, по кадастралната карта на землището на с. 

Сливово, общ. Средец, одобрена през 2018г.„   

         На основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, в 7 дневен срок от влизане в сила, Решението на 

ОС да се изпрати за публикуване в Държавен  вестник.    

       На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ, в 30 - дневен срок от обнародването в 

Държавен вестник, Решението на ОС подлежи на обжалване, чрез Община Средец 

пред Административен съд – Бургас.  

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  14 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 

  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев   за 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
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  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Продължаваме с дневния ред ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Подписване на 

Запис на заповед по проект “Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за 

ранно детско развитие в община Средец” по договор №BG05M9OP001-2.004-0038, 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” процедура чрез 

директно договаряне на конкретен бенефициент №: BG05M9OP001-2.004 “Услуги 

за ранно детско развитие”. 

Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“, дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 

администрация. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 212 
25 ноември 2020 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Дава съгласие Кметът на Община Средец да подпише Запис на заповед на 
поемателя – Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Главна дирекция 

„Европейски фондове, международни програми и проекти”, в размер на: 107 312,20 

лева, (сто и седем хиляди триста и дванадесет лева и 20 стотинки) със срок за 

предявяване за плащане – до  30.06.2022г. (150 календарни дни след изтичане на срока 

за изпълнение на дейностите по административния договор). 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  12 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
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  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  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

 Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски 

пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2020/2021 година. 
 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“, дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 

администрация. 

 Динко Цъцаров: Благодаря. Заповядайте колеги. Г-н Янков. 

 Димитър Янков: Г-жо Иванова, това е една възможност която дава закона, но и 

не е нещо задължително, което трябва да прави общината нали е така.  

Юлияна Иванова: Дадено е като възможност и така или иначе ние се възползваме 

от тази възможност, защото на практика тези полски пътища се ползват като 

обработваеми земи. 

Димитър Янков: Въпросът е в следното нещо, вие като администрация, ние като 

съветници примерно евентуално гласуваме тази докладна, дава възможност тези т.нар. 

полски пътища да влязат и за тях да се плаща. Вярно е имаме нужда от пари, но на 

практика се получава следното нещо, ограничава се тотално достъпа, защото всичките 

тези полски пътища при положение, че ние ги караме да ни плащат, те съответно 

започват да ги обработват. И когато дойде време примерно, сблъсквал съм се 

многократно с подобни проблеми, първо, вероятно и колегите от общинското горско 

ги имат, говоря че е отрязан достъпа до горски масиви, няма подходи. Няма подходи, 

защото полските пътища съответно са отдадени, платени са и съответно хората ги 

разорават. Друго нещо, още по драстично, има пожар, тръгваме да гасим пожар, оказа 

се, че нямаме достъп. Масово се сблъскваме с тези проблеми, защото си спомням, че 

този въпрос съм го поставял още преди два мандата. И никой не си е направил труда 

да вземе тези масиви където трябва да се подсигурява достъп, някои полски пътища да 

не се отдават. Отдава се ей така *** полски пътища, всичко, хайде, всичко отдаваме, 
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всичко се разорава, навсякъде има ограничен достъп. Не говоря от гледната точка само 

на директор на Държавното горско стопанство, достъпа се ограничава и по отношение 

на гражданите, на други стопани и т.н., масово, това се получава на практика. Няма да 

обяснявам отрицателен вот, аз ще гласувам „против“. Докладната ще мине убеден съм, 

въпроса е, че досега администрацията не си е мръднала пръста ей така да оставя 

достъп, да оставя пътища за достъп. Даваме всичко от тези пътища с цел да вземем 

едни пари, хубаво, но не трябва да е така. Трябва чисто и просто да се подходи за 

всеки един масив примерно да се дават тези възможности, тези пътища да се плащат и 

да се разорават, да се дава възможност да има пътища, които да не се дават по този 

ред, защото достъпа се ограничава тотално за всички. 

Юлияна Иванова: Миналата година по информация от Общинско горско 

предприятие, предприехме такива мерки. Те ни дадоха информация за горски пътища, 

които не трябва да бъдат включени в тези масиви и не сме ги включили и не сме дали 

разрешение за ползване, имаме такива. 

Димитър Янков: Вие горските пътища нямате право да ги включите, говорите за 

някакви полски пътища… 

Юлияна Иванова: Така е, полски пътища, които се включват към горските, да, 

имаме такива случаи които сме ги отделили и не сме ги отдали, работим по въпроса. 

 Димитър Янков: Задавате въпрос само на Общинското горско. 

Юлияна Иванова: Те са ни дали така информация и ние сме го предвидили. 

Димитър Янков: Казвам пак, не става въпрос и само нито за Държавното горско 

само, нито за Общинско горско както вие казвате, става въпрос дори и за достъп на 

пожарна техника. Пожарните са затруднени и ние сме затруднени при гасенето на 

пожара, не един случай е имало да сме затруднени, за да подходим. Да не говорим, че 

бяхме затруднени и тук като гасихме горе в гарадока на военните блокове, навсякъде 

натурии, сметища и т.н., не знам поставих го въпроса, не знам дали нещо е оправено. 

Но това се получава, казвам ви го, все пак ги прецизирайте тези неща, не може да 

оставите масиви и горски било и други масиви примерно където и хората трябва да са, 

не може да се дава така на общо основание. 

Иван Кичев: Аз не разбрах само като споменахте, че Общинското горско са дали 

мнение в тази връзка, предоставиха ви примерно карта или какво за пътищата, които 

не би трябвало да бъдат отдавани, така ли, като цялостна информация на територията 

на общината. 

Юлияна Иванова: Да, те са изключени. 

Иван Кичев: И вече при изготвянето на тези докладни съответно го вземате под 

внимание. 

 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” – 9 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 4  

гласа, Общинският съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 213 
25 ноември 2020 година 

 

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

местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и чл.75б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 Дава съгласие да се предоставят общински имоти – полски пътища и 

напоителни канали, попадащи в масиви за ползване, на ползвателите по сключени 

споразумения, описани в подробна справка за ползвателите в община Средец за 

стопанската 2020/2021 година, неразделна част от настоящото решение и 

упълномощава Кмета на общината да сключи договори за наем по цена в размер на 

средното годишно рентно плащане за обработваеми земи за съответното землище. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  9 

                   “против” – 3 

               “въздържали се” – 4 

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  въздържал се 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров  въздържал се 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 

 От залата излезе Димитър Янков. 

Динко Цъцаров: Колеги, следващата ТОЧКА ШЕСТ от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на 

начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 17974.26.529, 

находящ се в землището на гр. Средец. 

Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“, дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 

администрация. 

Динко Цъцаров: Имате думата колеги.  

Иван Кичев: Каква е идеята в случая. 

Юлияна Иванова: Заявителя  желае да закупи конкретния имот, който е пасище и 

е публична общинска собственост. В момента той няма как да го закупи, за да се 

достигне до процедура за закупуване, първата стъпка е промяна на начина на трайно 

ползване. Собствеността е публична общинска собственост. 

Динко Цъцаров: Т.е. предстои смяна и на собствеността нали така. 

Юлияна Иванова: То е следващата стъпка. 

Иван Кичев: То е следващата стъпка, третата е ясна, редовната продажба. 
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Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 2  

гласа, Общинският съвет прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 214 
25 ноември 2020 година 

 

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

местната администрация и чл.78а от ППЗСПЗЗ,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с 

идентификатор 17974.26.529 по КККР на гр. Средец с площ 2794 кв.м. с начин на 

трайно ползване - пасище, девета категория в м.”Малката река”, с граници и съседи: 

17974.26.528, 17974.26.531, от нтп – „пасище” на нтп – „друг вид земеделска земя”. 

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 

действия по промяната на начина на трайно ползване. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 15 

Гласували: “за” –  10 

                   “против” – 3 

               “въздържали се” – 2 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 

  4.   Даниел Николов Чолаков       против 

  5.   Димитър Киряков Янков             - 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев        против 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДЕМ от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна 

общинска собственост в с. Дюлево. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост“, дирекция 

„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

Динко Цъцаров: Благодаря. Колеги въпроси, предложения. …Ако нямате 

предложения по докладната или въпроси, моето предложение е началната тръжна цена 

да се завиши с десет процента. Има ли други предложения колеги. …Ако нямате 

гласуваме моето предложение, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, 

„въздържали се”. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направената промяна. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – 

1глас; “въздържали се” – 1  глас, Общинският съвет прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 215 
25 ноември 2020 година 

 

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

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

ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 3 930,00 лв. 

без вкл. ДДС. 

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

наддаване на Урегулиран поземлен имот І в квартал 69 с площ от 770 кв.м. по плана 

на с. Дюлево, при граници на имота: УПИ ІІ, УПИ VІІІ-450 и от две страни улица, при 

начална тръжна цена в размер на 4323,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост и сключи договор за продажба. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 15 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – 1 

               “въздържали се” – 1 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 
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  3.   Георги Димитров Вълчев       против 

  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 

  5.   Димитър Киряков Янков             - 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев         за 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

 В залата влезе Димитър Янков. 

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

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 17974.27.26 по КККР на гр. Средец. 
Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“, дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 

администрация. 

 Динко Цъцаров: Благодаря. Заповядайте колеги за въпроси и предложения по 

докладната. Г-жа Чобанова. 

 Йона Чобанова: Аз имам предложение тъй като имота е три декара двеста и 

няколко квадрата – 670лв. нали 200лв. на декар е несериозно за землището на 

гр.Средец, нищо че е седма категория. Конкретно предложение имам 400лв. на декар. 

Като цена 1285лв. така ли идва. 

Динко Цъцаров: Други предложения има ли колеги. …Нямате. Гласуваме 

предложението на г-жа Чобанова, който е съгласен с нейното предложение да се 

завиши цената с тази сума, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, приема се. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направената промяна. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – 1 

глас; “въздържали се” – 2глас, Общинският съвет прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 216 
25 ноември 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  
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 администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и 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 №86 – имот с идентификатор 17974.27.26, находящ се в 

землището на гр. Средец. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 

поземлен имот с идентификатор 17974.27.26 в размер на 606,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 

тайно наддаване на 17974.27.26 по КККР на гр.Средец с начин на трайно ползване – 

нива, с площ 3212 кв.м., седма категория в м.”Долапски баир”, с номер по предходен 

план №027026, с граници и съседи: 17974.27.214, 17974.27.350, 17974.27.25, с начална 

тръжна цена 1285,00 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 – 16 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – 1 

               “въздържали се” – 2 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 

  4.   Даниел Николов Чолаков       против 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев        за 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
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  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 

поземлени имоти в землището на с. Белила. 
Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“, 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” – 2 гласа; “въздържали се” – 4 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 217 
25 ноември 2020 година 

 

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

местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и 

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 №82 – имот с идентификатор 03455.10.85, под №83 – 

имот с идентификатор 03455.10.86, под №84 – имот с идентификатор 03455.10.87, 

под №85 – имот с идентификатор 03455.10.88, находящи се в землището на с.Белила. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 

поземлен имот с идентификатор 03455.10.85 в размер на 132,00 лева, на имот с 

идентификатор 03455.10.86 в размер на 99,00 лева, на имот с идентификатор 

03455.10.87 в размер на 84,00 лева, на имот с идентификатор 03455.10.85 в размер на 

112,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 

тайно наддаване на следните поземлени имоти: 

- имот с идентификатор 03455.10.85 по КККР на с.Белила с начин на трайно 

ползване- лозе, с площ 1367 кв.м., девета категория в м.”Лозята”, с номер по 

предходен план №010085, с граници и съседи: 03455.10.84, 03455.10.86, 03455.10.115, 

03455.10.55, 03455.10.249, с начална тръжна цена 150,00 лева; 

- имот с идентификатор 03455.10.86 по КККР на с. Белила с начин на трайно 

ползване- лозе, с площ 1023 кв.м., девета категория в м.”Лозята”, с номер по 
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предходен план №010086, с граници и съседи: 03455.10.87, 03455.10.115, 03455.10.85, 

03455.10.249, 03455.10.84, с начална тръжна цена 110,00 лева; 

- имот с идентификатор 03455.10.87 по КККР на с. Белила с начин на трайно 

ползване- лозе, с площ 871 кв.м., девета категория в м.”Лозята”, с номер по 

предходен план №010087, с граници и съседи: 03455.10.88, 03455.10.115, 03455.10.86, 

03455.10.84, с начална тръжна цена 95,00 лева; 

- имот с идентификатор 03455.10.88 по КККР на с. Белила с начин на трайно 

ползване- лозе, с площ 1159 кв.м., девета категория в м.”Лозята”, с номер по 

предходен план №010088, с граници и съседи: 03455.10.90, 03455.10.89, 03455.10.115, 

03455.10.87, 03455.10.84, с начална тръжна цена 130,00 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 – 16 

Гласували: “за” –  10 

                   “против” – 2 

               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 

  4.   Даниел Николов Чолаков       против 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 

Динко Цъцаров: Със следващата ТОЧКА ДЕСЕТА продължаваме – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на 
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съгласие за разделяне на имот с идентификатор 17974.42.344, находящ се в 

землището на гр. Средец. 

Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“, 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 218 
25 ноември 2020 година 

 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.4, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да бъде разделен имот с идентификатор 17974.42.344 по КККР 

на гр. Средец с площ 40046 кв.м., нтп – пасище, в м.”Дервишки път”, като от същия 

се образуват два нови имота с площ 2000 кв.м. и 38046 км.м., съгласно предложение 

за отделяне на 2000 кв.м. от имот 17974.42.344.  

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 

действия за разделяне на имот 17974.42.344. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  14 

                   “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   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
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  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – 

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 Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“, 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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 219 
25 ноември 2020 година 

 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона  за общинската собственост,  и във 

връзка  с чл.19а, ал.1 на Закона за водите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

I. Дава съгласие  да бъде предоставена безвъзмездно собствеността на 

Държавата на: 

  - Язовир, ”Липата” съставляващ поземлен имот с индентификатор  

20273.7.62, по КККР на с. Дебелт, /номер по предходен план 000433, ЕКАТТЕ 

20273/, с площ 110093 кв.м., находящ се в местността „Арпа дере” в землището 

на с. Дебелт, Община Средец, Област Бургас, при граници: поземлени имоти с 

идентификатор: 20273.8.51, 20273.8.36, 20273.8.35, 20273.8.50, 20273.8.33, 

20273.8.67, 20273.8.68, 20273.9.104, 20273.9.102, 20273.9.16, 20273.9.100, 20273.9.101, 

20273.7.58, 20273.9.15, 20273.7.59, 20273.7.14, 20273.7.33, 20273.8.18, 20273.6.50, 

20273.8.28, 20273.8.38 и 20273.8.104. Имотът е актуван с Акт за публична 

общинска собственост по КККР 1473/21.08.2020г., Ведно с това е и територия, 

заета от води и водни обекти /дига/, поземлен имот  с индентификатор  

20273.9.102, по КККР на с. Дебелт,  /номер по предходен план 000432, ЕКАТТЕ 

20273/, с площ 1916 кв.м., находяща се в землището на  с. Дебелт, Община Средец, 

Област Бургас, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатор: 
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20273.8.68, 20273.9.104, 20273.9.103, 20273.9.100 и  20273.7.62. Имотът е актуван с 

Акт за публична общинска собственост по КККР №1474/24.08.2020г.”. 

            II. Упълномощава  Кмета на община  Средец, да предприеме всички правни и 

фактически действия по изпълнение на взетото решение. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  12 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 

  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев   за 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 

Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 

поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на 

с.Драчево. 
Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“, дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 

администрация. 

 Динко Цъцаров: Благодаря. Заповядайте колеги. Имате думата. Заповядайте, г-н 

Янков. 

 Димитър Янков: Надявах се да има друг. 

 Иван Кичев: Преди да стигнеш до там, само г-жо Колеолова да ви попитам, а бе 

вярно ли е, носи се тука един слух, че с голямо нетърпение цялата администрация 

общинска чакате тази продажба. Има ли такава работа, толкова ли я окъсахме, та 
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стигнахме до там. Ама съвсем честно искам да ми отговорите, не се изчервявайте. 

Защото много сериозно се коментира този въпрос, от многократни източници стига до 

мен, че с голямо нетърпение чакате тази продажба, което ще рече, че финансовото 

състояние на общината в момента е критично, така да го разбирам. След като оня ден 

се стига до случая да вземем от Драчево крушки за ОБЧ, че нямаме да си купим тука, 

значи не знам за какво говорим въобще, много ми е интересно. Не отговорихте на 

въпроса. 

 Динко Цъцаров: Г-н Янков, заповядайте. 

 Иван Кичев: Г-н Янков, извинявам се, че отнех думата. 

Димитър Янков: Няма проблем, даже се радвам, че някой друг взема отношение. 

Трудна ми е задачата колеги с това изказване, ще трябва да си свърша работата като за 

последно уважаеми колеги, като за последно. Казвам уважаеми ама след настоящото 

ми изказване някои от вас може би ще загубят моето уважение. Не го казвам като 

заплаха, сигурно в тази зала - за не един и двама това вероятно е без значение. Нито 

тях ще трогна, нито себе си, нито те мене. Но ако желаят да запазят поне 

себеуважението си някои, ще им дам такава последна възможност затова ми е изявата. 

Виждам как е съотношението на редиците, управляващите редици, те са строени, така 

че предполагам крайния резултат. Но в името дето се казва на съвестта си като 

общински съветник и като човек и като мъж се изправям пред вас, вероятно за 

последен път по тази тема. 

В рамките на трета поредна сесия разглеждаме една и съща докладна без 

никакви корекции от страна на кмета-вносител и на заявителя на исканото закупуване, 

която докладна освен всичко друго на два пъти беше и отхвърлена, най-малкото не 

беше приета. След септемврийската ми изява по темата с обединените усилия на 

представителката на Ай-ти агро – г-жа Цветелина Карчева и адвокат Камбурова – 

юридически съветник на община Средец, бе направен доста неумел опит моето 

становище да бъде оборено. Моето становище, че този имот не следва да бъде 

продаван по този и формално и юридически порочен начин. Къде все пак беше 

донякъде право въпросното дамско съдружие. Двете дами се опитаха да ви убедят, че 

законът не е в състояние да предпазва хората от собствената им глупост, или 

мазохизъм. Бих ги допълнил – целта на законите по принцип не е такава. Чисто 

формално, да, не е пречка в нашия конкретен случай да се яви и друг кандидат за 

закупуване на тези имоти освен заявителя Ай-ти-Агро, но този някой няма да се 

намира в равнопоставена позиция спрямо заявителя. Не е пречка, но мислите ли, че 

някой би го направил, освен в частния случай на съществуваща обвързаност между 

заявителя и неговия конкурент /в кавички/.  Като например дъщерната му фирма 

Агролес, или някой подставен бизнес партньор като фирмата със сушилнята на сливи. 

Вижте колеги, ние не сме разследващ орган за да гадаем, или доказваме подобни 

хипотези, постфактум на вече случила се продажба.  

Обаче сме длъжни да осигурим прозрачност и конкурентна равнопоставеност на 

всички евентуални участници в състезанието, било то търг, или конкурс. 

Прозрачността на провеждане и равнопоставеността на участниците са водещи 
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принципи при провеждане на всеки  търг или конкурс.  А това не би могло да стане 

при наличието на тежести върху продаваните имоти, каквито са действащите договори 

за аренда. За да има честно, открито и равнопоставено за всички състезание следва 

тези договори за аренда да бъдат прекратени и имотите да се продават без тежести. 

Такава е трайната и нормативно издържана практика в случаите, когато държавата или 

общината, се разпореждат/продават както в случая държавни или общински имоти на 

частноправни субекти.  

За да не бъда голословен, ще Ви посоча само два конкретни примера от иначе 

многобройни такива в административните практики. 

  Подбрах тези две отменени, отбрах две отменени от съответни кметове заповеди 

за продажби на имоти, тъй като  касаят  общини с изборни кметове на ГЕРБ, каквато е 

и нашата. Надявам се ако на моите думи  не повярвате, поне на техните действия като 

градоначалници на водещи общини да повярвате. Колега, ще те помоля да дадеш 

материалите. Първият пример е от Община Бургас, а вторият от Община Царево: 

На 12.09.2012 г. със заповед номер 2217 кметът на община Бургас г-н Димитър 

Николов отменя своя предходна заповед 2021 от 20 август, за съжаление не е смешно,  

същата година относно продажбата на поземлен имот. Мотивът на кмета за отмяната 

на собствената му предходна заповед е цитирам: „наличието на наемател в имота 

обект на тръжната процедура. Наемател, за който не е приложена процедурата по 

прекратяване на наемните отношения.’’. И поради тази причина кмета на Бургас 

отменя собствената си заповед, защото в процеса между издаването на тази заповед е  

констатиран въпросния наемател. Някой пропуснал по-рано да го направи, но кмета 

предимно е разбрал това нещо и си прекратява заповедта. 

Вторият случай от община Царево е от настоящата 2020 година и е огледален на 

нашия случай в Община Средец, продажбата в Драчево. Кметът на община Царево г-н 

Георги Лапчев със своя заповед РД-01-250 от 13.05.2020г. прекратява процедурата по 

публично оповестен търг с тайно наддаване, одобрен с негова предходна заповед  от 

07.05.2020г. Единствения мотив за прекратяване на търга е установеното  наличие на 

действащ договор за аренда на продавания имот, който се явява: цитирам г-н Лапчев - 

тежест на имота, арендата се явява тежест на имота. Повтарям това са негови думи, а 

не мои, можете да ги прочетете. Нещо повече –в т.3 на тази заповед за отмяна на търга, 

кмета Лапчев е разпоредил общината да  предприеме действия по прекратяване на 

договора за аренда на имота, след което евентуално същия да бъде изнесен за 

продажба, след като бъде прекратен договора за аренда. 

Както ви стана ясно, Бургаският случай визира заварен в имота наемател, а 

Царевския е досущ като нашия – заварен в имота арендатор. Двама добри 

администратори, които и лично познавам, независимо един от друг в два отделни 

случая вземат идентично решение - да отменят заповедите за продажба на имотите. 

Защо ли? Ами защото – това е правилното, законосъобразното, целесъобразното, 

справедливото и стопански оправдано решение! Това е единственото правилно 

решение и те са го взели и двамата. Защото имотите обект на продажба са с тежести. 
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В нашия случай тези тежести, обременяват и тежат на всички други евентуални 

купувачи, но не и на арендатора на имотите, който е и заявител на закупуването. За 

него те не са тежест, а сериозно  преимущество, което му разчиства финно,  пътя от 

всяка друга потенциална конкуренция на друг купувач на имотите. 

  И ако тук си припомним юридическите аргументи на адвокат Камбурова от 

предходното заседание на общински съвет, според която няма пречка имотите да се 

продадат и с тежести и този факт няма значение за нищо и никой, то задавам следните, 

разбира се те са риторични въпроси: 

-Нима Община Бургас и в частност Кмета г-н Димитър Николов не разполага с 

юристи, които подобно на адв. Камбурова да го посъветват, че няма проблем да се  

продават имоти с тежести, а се е наложило да си отмени собствената заповед за 

продажба,  или  пък Кмета съответно на Община Царево, г-н Лапчев е правен лаик, 

бъдете сигурни, че не е и не се е допитал до юристи преди да вземе решение да отмени 

заповедта си за продажба, предвид наличието на действащ, не прекратен аренден 

договор за конкретния имот в Царево. 

  Нима на тези две общини не им трябват, пари, инвеститори, работни места. 

Сигурно им трябват, но както виждате, те не са тръгнали да продават имуществото си 

с тежести и действащи договори за аренди и наем, едва ли не на всяка цена, само и 

единствено  да угодят на някой привилегирован арендатор и бъдещ купувач.  

В този ред на мисли - Дано Кмета на Община Средец и администрацията му, се 

окажат по юридически грамотни и по житейски мъдри, от кметовете на Община 

Бургас и Община Царево, дано,  дано ама надали при положение, че за трети път тази 

докладна се сервира въпреки изнесените от мен доводи.   

   Дадох ви само тези два конкретни примера колеги и то в област Бургас, но 

повярвайте ми, подобни  решения на Кметове на общини за отмяна на заповеди за 

продажба на имоти, поради наличие на тежести върху тях,  като аренди и наеми има 

десетки. Подготвяйки се за тази сесия, срещнах такива заповеди за отмяна на 

продажби на Кмета на Община Хасково, на Кмета на Община Девин, на Община 

Шумен и други. Който се интересува, обаче иска се доста ровене да ви кажа и доста 

време, можете да се заинтересувате, ще намерите, доста ще намерите. 

   Впрочем, такива примери има и в нашата Средецка донякъде административна 

практика. Ако четете достатъчно задълбочено докладните за продажби не във всяка 

една от тях, но някои, може да ви е направило впечатление, че има текстове: ‘’имотът 

не е обременен с тежестите на сключени договори за наем/аренда’’, или още по-

простичко казаното ‘’за имота обект на продажба няма сключени договори за наем и 

т.н.’’. Защо ли, в тези докладни има такива текстове? Защо ли изготвилите тези 

докладни са ги включили въпросните текстове? Не във всяка има, но има, тук таме се 

прокрадват или от копи пейс от стари докладни и т.н.. Защо са ги включили. Нали 

според кмета и юристите му тежестите върху имота нямат значение. Или май имат 

значение, само за този имот? Т.е. нямат значение само за този имот. Оставям отговора 

на вас.  
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Доколкото си спомням сега ще се опитам да ви преведа един случай, миналата 

година от предния мандат, една продажба имаше в Суходол на един комасиран имот, 

няма да коментирам целесъобразността на тази продажба, но доколкото си спомням, 

преди това за този имот имаше сключен договор за аренда или наем. Преди да се 

осъществи тази сделка, въпросния договор беше прекратен или изтече, ми се струва, че 

беше взета някаква неустойка по памет говоря, не съм бил  в този мандат. Трудно ми 

беше да намеря информация, значи от сумати други общини се намира информация да 

ви кажа и не е трудно, обаче от нашата община да се намери адекватна информация, 

какво и що се е случило трудно се намира. Посочвам го като пример от нашата 

практика, защото съм убеден и в нещо друго, ако въпросния договор за аренда не беше 

разтрогнат, купувачът, който купи имота едва ли щеше да се яви изобщо на конкурса, 

защото той със сигурност не е мазохист, и с право, мислещ човек е. 

А сега ни се лансира, на предната сесия и по принцип, идеята, че при тази нова 

сделка всичко е безпроблемно и трябва да продаваме без притеснения. Но  

притеснения могат да нямат само тези, които не гласуват колеги. Като кмета например, 

който ще се оправдае с нас съветниците. С мен няма как, защото ще гласувам против. 

Но тези, които са – за, ще носят най-малко етичната обремененост пред съгражданите 

си и освен всичко друго ще се изявят и като манипулирани глупци. Манипулирани от 

някой, който ще си измие ръцете с тяхното недомислие. И това ако не е мазохизъм 

здраве му кажи. 

А аз от тази трибуна за трети път се изправям и заявявам същото на Средецкия 

кмет и администрация. На септемврийската сесия кметът присъстваше и ме подкани да 

дам предложение. Отказах да направя предложение, защото този порок на процедурата 

за продажба няма как да се отстрани по съществото на тръжната документация, 

колкото и смешна да е тя и неиздържана, конкурсната т.е. която облагодетелства 

единствено и само заявителя-арендатор. Но както и да я бараме този порок с тежестите 

на арендните договори не може да се отстрани. За да се отстрани порока, трябва да се 

прекратят действащите арендни договори. Те обременяват и изкривяват продажбата, 

те са тежестите. Но са тежести за всички ни и основно  предимство само за един – 

настоящия арендатор и евентуален заявител, купувач. 

И други пороци  има, но те са свързани и касаят самата тръжна документация, 

както и някои аспекти на горското и ловно законодателство. Тях няма да повтарям, 

вече съм ги казал. Ще направя само един апостроф на казаното от госпожата – 

представител на арендатора, г-жа Карчева, защото влязохме малко в един дебат и тя 

изрази едно мнение, което категорично не е вярно. И като горски човек се чувствам 

длъжен да направя този апостроф. Продължавам да твърдя, че изградената ограда 

около горските имоти, обект на съществуващата аренда е в разрез на чл. 145 от Закона 

за горите. Да тази ограда не е масивна и според общите правила на Закона за 

устройство на територията не се изисква разрешително за строеж, но това в случая не е  

нормативния акт който следва да се прилага. Нормативния акт, който следва да се 

прилага в случая е Закона за горите, който се явява специален закон, по отношение на 

Закона за устройство на територията. Всеки студент в началните курсове по право 
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знае, че когато има колизия, сблъсък, противоречие между  различни разпоредби на 

два или повече закона, винаги  се прилага специалния закон. Както казах вече, това е 

Закона за горите. Разпоредбата на чл. 145 от ЗГ е ясна и категорична и цитирам: „В 

имотите в горските територии не може да се извършва ограждане, или други действия, 

които ограничават свободното придвижване на хора, диви животни и води, с 

изключение на имоти, за които това е предвидено в нормативен, или административен 

акт.“. 

Всякакви други интерпретации по въпроса за ограждането на имота, като тези на 

представителката на арендатора са правно неиздържани и неточни. 

Извинявам се колеги, че бях дълъг, налага се. Защото ми се ще освен вие да 

изслушате това нещо, което казах, ще ми се да го погледнат и юристите от областта, 

надявам се там да има юристи. Макар, че едва ли ще са толкова задертени какви ги 

вършат по места някои. Посочих ви два примера от община Бургас и община Царево и 

ако въпреки тези два примера, вие не вземете под внимание казаното от мен, просто ви 

се чудя на кой свят ходите. 

Динко Цъцаров: Заповядайте. Г-н Кичев. 

Иван Кичев: Аз също искам да кажа две думи, нямах намерение. Искам да 

благодаря на г-н Янков за изключително смелото изказване и аргументирано за това, 

че си е направил и труда да посочи достатъчно сериозни примери и да аргументира 

своя отказ т.е. своя вот който ще бъде отрицателен. В изказването на г-н Янков изцяло 

се акцентираше върху донякъде благодарение на последните членове които цитира се 

вижда, че има и незаконосъобразност в така предложената продажба. Но като цяло се 

акцентира върху тежестта на този имот с арендния договор, който продължава да 

съществува. Аз обаче искам да задам както го зададох и одеве елементарния въпрос, 

кое налага тази продажба. Кое налага тази продажба при положение, че в момента 

арендния договор продължава да действа и миналия път коментирахме много точно и 

ясно, че крайната сума, която ще получи общината от този аренден договор е по-

висока от сумата, която ще получим при продажбата и плюс това имота остава на 

общината, защо декапитализираме за пореден път. Във връзка с това което, г-жо 

Колеолова ви попитах, в момента отново настоявам да ми се отговори, кое толкова 

спешно налага тази продажба при положение, че всичките инвестиционни намерения 

които заявява фирмата, никой не и пречи да ги осъществи, никой не и пречи. И ако 

както и миналия път споменах, видим че в рамките на година, две, три, тези фиданки 

дай боже да се хванат, дай боже да тръгне намерението им, да го осъществят, да 

открият работни места, да ги поддържат тези работни места, ние можем също да 

помислим занапред. Но кое налага толкова  спешно трети път вече да гласуваме тази 

докладна, да се преправя докладната и на Тошко, защото беше в един вид да отложим 

днешното заседание, но за днешното заседание явно вие сте се подготвили колеги да я 

гласувате тази докладна, то е ясно. И ми е много интересно поне един от вас, говоря 

към колегите общински съветници, които ще я подкрепят докладната, да стане и 

намери смелостта да аргументира своето – за. Един бе, хайде един смел от вас искам 

да дойде ей тука и да обясни аргументирано, защо ще гласува – за. Благодаря ви. 
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Динко Цъцаров: И аз благодаря г-н Кичев. Колеги. Г-н Вълчев искаше думата, 

заповядайте. 

Георги Вълчев: Само една минута и то от място. Значи колеги няма да губим  

повече време, ясна е картинката, войводи няма, само така си мислим, че е имало. Защо 

обаче, искам да попитам, самата фирма, която желае да закупи имота не предяви 

претенции да се откаже от този договор, за да не обременяваме нещата и сега щеше да 

си гласуваме. Защо тази фирма не поиска, не само че не поиска, тя даже държи 

непременно да го има този договор докато купи имота. Всички ни се изплюват в 

лицата тука и аз се учудвам, че така леко го приемате. Защо кмета например не 

предложи на фирмата да се откаже от този аренден договор и тогава да се пусне на 

търг. 

Йона Чобанова: Защото трябва да плати неустойките фирмата. 

Иван Кичев: Не само неустойки, вече има конкуренция, може някой друг да го 

закупи и да го спечели. 

Георги Вълчев: Никой ли не иска да си зададе този въпрос. 

Иван Кичев: Комисионните ще артисат това е голямата дилема. Комисионните 

ще ги вземе някой друг, а пък ***. 

Динко Цъцаров: Заповядай Стаматов. 

Йона Чобанова: Защо ще гласуваш за, хайде Тошко е смелчага. 

Тодор Стаматов: Нещо за тридесет секунди просто искам да ви кажа, че на 

комисиите лично аз ви предложих, може би трябваше да се сетите по-рано, една 

докладна примерно, ако не се приеме на две поредни заседания да отпадне нейното 

влизане в последващ общински съвет и примерно да се вкара след шест месеца. 

Предложете го това нещо като толкова много, ами аз ли… 

Димитър Янков: Добре, сега ли да го гласуваме колега. Два пъти е отпаднала, да 

гласуваме, късно ли е. Това нещо е предлагано по принцип, това е промяна в 

правилника колега, тя не е просто едно предложение. 

Динко Цъцаров: Точно така това е промяна в правилника.  

Тодор Стаматов: Да, промяна в правилника, ами да го бяхте гласували. 

Димитър Янков: Нашите промени в правилника минаха ли, които сме ги 

предлагали. 

Тодор Стаматов: Можеше и да мине сега. 

Динко Цъцаров: Г-н Янко Германов. 

Янко Германов: Предния път г-жа Карчева така беше обстойна, че ние 

разбрахме, че без тази фирма не може да съществува Грудово. Тя създава работни 

места, ще трябва да си купуваме ботуши, защото ще тече мед и масло по улиците да не 

се изцапаме. Аз предлагам да им дадем без пари, безвъзмездно тази земя, поне да 

направим един хаир на хората, защото те ще съживят Грудово. 

Йона Чобанова: Те ще съживят Драчево, дайте да преместим общината в 

Драчево, ще правим общински център. 

Янко Германов: Ще преместим в Драчево, ще стане сериозна работа и най-добре 

е да им дадем безвъзмездно, аз го предлагам, за да може и други такива много фирми 
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да дойдат след тях, да видят техния пример, действително Грудово да стане един град 

за пример. 

Димитър Янков: Значи да не продаваме колега, а да подаряваме, иновативно е. 

Иван Кичев: То е с идея, точно за в бъдеще да привлечем такива инвеститори. 

Динко Цъцаров: Г-н Янков заповядайте. 

Димитър Янков: Колеги, от място ще е по-удобно. Тази докладна чели ли сте я. 

Конкурсните условия чели ли сте. Виждате ли там условията, три години да 

поддържаме биоземеделие, три години някакви си десет работни места. Защо три 

години при положение, че едни лешници се гледат десетилетия. Три години, просто 

защото всичко е схема, всичко е схема, след три години я камилата, я камиларя, обаче 

имота ще е тяхна собственост за безценица и без конкуренция, това е. Който си е 

направил труда да го прочете, сделката е изцяло порочна поради това което казвам, но 

тя е и абсолютно ненужна и нецелесъобразна на първо място. Повтори го и г-н Кичев 

сто хиляди лева губим и освен това си губим низината, а иначе сто хиляди лева плюс и 

земята си остава наша собственост.  

Янко Германов: И аз искам да добавя още едно нещо, ще я продадем за 

петстотин лева, след три години тези фиданки ще отпаднат, нищо няма да стане и  ще 

я продаде за милион и двеста, милион и триста само с една игра, защото ще даде на 

някои хора комисионни, който я купува сега в момента и ще спечели 700-800х.лв., 

защото вие спите и нехаете, защото трябва да се наведете на кмета, е за това е. Въобще 

не го смятате. Оня ще каже, тъпите селяни гласуваха,  излъгахме ги, дадохме там 

някой лев къде трябва и това е, ей това не ви ли тежи. 

Георги Вълчев: Ами те някои селяни може да са взели пък. 

Иван Кичев: Най интересното е, че той ще излезе чист, защото вината ще е върху 

нас. 

Янко Германов: Този софиянец ли е, какъв е там ще каже аз ги изтраках там. Те 

ще спечелят 800х.лв. от цялата работа.  

Димитър Янков: Тъпите провинциалисти от Средец, по този начин ни 

разглеждат.  

Янко Германов: И някой ще клъвне сега, ще делне една комисионна. 

Иван Кичев: Тя е дялната вече, тя комисионната е дялната, за туй е толкоз 

настоятелно. 

Димитър Янков: Казах ви административна практика на водещи общини, на 

водещи кметове. Аз му го казвам това нещо на две сесии, на първата поне присъства. 

При предните кметове явно е пропуснато от администрацията, в един момент става 

ясно, че фактите са такива има наем, има аренда и си ги отменят, а тука трета сесия 

повтаряме а бе има тежести, а бе има тежести и се вкарва, каква заповед ще си отменя. 

Ще си отменя, при положение, че знае, трябва въобще да не вкарва. Достатъчно ясно 

беше казано септември месец, ако нещо се е объркал или не е знаел, ще си отмени, 

друг път. И защо трябва да се разчита той да отменя, при положение, че ние сме 

наясно със ситуацията и знаем, че не трябва да се случва по този начин, защото тука 
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седемнадесет човека сме по прости заедно комбина от кмета Жабов ли, нямаме 

толкова сумарен интелектуален капацитет ли. 

Динко Цъцаров: Бяхме уверени от две юристки, че няма проблем да се случи, че 

е законосъобразна сделката. Областния управител също има юристи. 

 Георги Вълчев: За 20лв. да го продадем и пак е законосъобразно, ами дайте да 

гласуваме за двадесет лева да го продадем, то е законосъобразно. 

 Йона Чобанова: Янко каза да го подарим, никакви двадесет лева. 

Димитър Янков: Колеги, аз казвам, че е порочно, не е справедливо към нашите 

съграждани, вие ми говорите законосъобразно. По принцип няма законна пречка някой 

мазохист да се яви на тази процедура, но няма да се яви, такъв няма да се намери, 

законова пречка няма, но е порочна практика. И аз ви вадя пред очите истинската, 

реална, нормална практика, вие ще ми говорите дай там областния управител да го 

отменя, на каквото искате разчитайте, аз казах, нямам повече. 

Динко Цъцаров: Заповядайте г-н Кичев и предлагам да приключим с дебатите 

Иван Кичев: Аз само един довод още ще добавя, във връзка това, с факта, че не е 

изчистена тази сделка и от законова гледна точка. Собствениците намериха начин как 

да ни атакуват нас, да ни помолят да не вдигаме шум, да ни помолят да подкрепим 

докладната. Ами при положение, че имате осигурено мнозинство, за чий с извинение, 

бяха нашите гласове с молба ние да подкрепим тази докладна. Там още светна 

лампичката, че нещо има около цялата тази история и благодаря на г-н Янков, че 

положи много труд, за да извади наяве абсолютно цялата порочност на сделката.  

Динко Цъцаров: Колеги, други изказвания има ли. Г-н Германов, поддържате ли  

да бъде гласувано предложението Ви за безвъзмездно подаряване на земята… 

Янко Германов: Аз поддържам, да. 

Динко Цъцаров: Добре, това е Вашето предложение. Аз правя предложение 

относно цената, която е предложена, началната конкурсна цена. Повтарям  

предложението си от предната сесия – началната конкурсна цена на всеки от имотите 

да бъде завишена с десет процента и минималната конкурсна цена  от  498 100,00 лева 

става 547910 лева.  Съответно и в т.II, т.III и т.IV  – Размер на първоначална 

инвестиция,  Минимална конкурсна цена също да стане 547910  лв. Други 

предложения колеги. Г-н Янков. 

Димитър Янков: Ами след като си повтаряте предложението от предната сесия, 

аз повтарям моето – да се завишава цената с 50%. 

Динко Цъцаров: Имате право, ще бъде подложено на гласуване. 

Димитър Янков: Гласувайте колеги. На цирка на гласуването не ми се присъства. 

Всичко хубаво. 

Залата напусна общинския съветник Димитър Янков. 

Динко Цъцаров: Който е съгласен с предложението на г-н Германов – имотите да 

бъдат подарени на въпросната фирма, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 1 глас; “против” – няма; “въздържали се” – 13 гласа.   

Динко Цъцаров: Моето предложение – конкурсната цена да бъде завишена с 

10%, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
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Гласуваха: “за” – 9 глас; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 2гласа.   

Динко Цъцаров: Моето предложение се приема. Гласуваме предложението на г-н 

Янков – цената да бъде завишена с 50%, който е съгласен моля да гласува „за”, 

„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 5 глас; “против” – няма; “въздържали се” – 9гласа.   

Динко Цъцаров: Отхвърля се. Колеги, предстои да гласуваме докладната с 

направената промяна с десет процентното увеличение. Г-н Вълчев, Вие не участвате, 

съжалявам, че не ви видях там отстрани, но… 

Георги Вълчев: Наблюдавам. 

Иван Кичев: Значи не искаме да вземем 50%, искаме десет да вземем, така ли да 

го разбирам сега. Тука има ли някаква логика в цялата тази работа, каква е логиката.  

Някой може ли да се аргументира отново, как бе колеги, няма ли да стане някой. 

Динко Цъцаров: В процедура на гласуване сме, който е съгласен с проекта за 

решение в докладната записка с направеното изменение с десет процента, моля да 

гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 глас; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 2гласа, 

Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 220 
25 ноември 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 и чл.38, 

ал.1 и ал.2, чл.61, ал.1, чл.79, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост,   

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Общински съвет на община Средец одобрява: 

1. Оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен имот с 

идентификатор 23604.49.8 в размер на 5839,00 лева, имот с идентификатор 

23604.49.10 в размер на 17605,00 лева, имот с идентификатор 23604.49.11 в размер 

на  28055,00 лева, имот с идентификатор 23604.49.13 в размер на  37171,00 лева, 

имот с идентификатор 23604.50.8 в размер на 77067,00 лева, имот с идентификатор 

23604.51.12 в размер на 245498,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс с 

тайно наддаване на следните имоти: 

- поземлен имот с идентификатор 23604.49.8 по КККР на с.Драчево, с площ 

18738 кв.м., нтп- друг вид трайно насаждение в отдел/подотдел: 188/а- с площ 551 

кв.м. превръщане, 188/в- с площ 17719 кв.м. широколистни високостъблени и 105 кв.м. 

широколистни високостъблени, 188/1- с площ 331 кв.м. широколистни 

високостъблени, 188/4- с площ 32 кв.м. широколистни високостъблени, съседи: 

23604.49.6, 23604.49.9, 23604.49.7, с начална конкурсна цена в размер на 7920,00 лева; 
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- поземлен имот с идентификатор 23604.49.10 по КККР на с.Драчево, с площ 

48851 кв.м., нтп- друг вид трайно насаждение в отдел/подотдел: 188/г- с площ 181 

кв.м. широколистни високостъблени, 188/д- с площ 34740 кв.м. широколистни 

високостъблени, 188/в- с площ 12919 кв.м. широколистни високостъблени, 188/е- с 

площ 259 кв.м. превръщане, 188/1- с площ 300 кв.м. широколистни високостъблени, 

188/4- с площ 451 кв.м. широколистни високостъблени, съседи: 23604.49.6, 23604.49.7, 

23604.49.9, с начална конкурсна цена в размер на 23540,00 лева; 

- поземлен имот с идентификатор 23604.49.11 по КККР на с.Драчево, с площ 

68437 кв.м., нтп- друг вид трайно насаждение, м.”Малкото сечище”, в 

отдел/подотдел: 188/ж- площ 67849 кв.м. широколистни високостъблени, 188/е- площ 

563 кв.м. превръщане, 188/1- площ 25 кв.м. широколистни високостъблени, 189/е- 1 

кв.м. широколистни високостъблени, съседи: 23604.51.12, 23604.51.11, 23604.49.7, 

23604.49.6, с начална конкурсна цена в размер на 37400,00 лева; 

- поземлен имот с идентификатор 23604.49.13 по КККР на с.Драчево, с площ 

87868 кв.м., нтп- друг вид трайно насаждение в отдел/подотдел: 188/г- 4 кв.м. 

широколистни високостъблени, 188/е- 1690 кв.м. превръщане, 188/з- 292 кв.м. 

превръщане, 188/1- 183 кв.м. широколистни високостъблени и 10 кв.м. широколистни 

високостъблени, 188/м- 142 кв.м. превръщане, 188/н- 85548 кв.м. широколистни 

високостъблени, съседи: 23604.49.12, 23604.49.14, с начална конкурсна цена в размер 

на 49500,00 лева 

- поземлен имот с идентификатор 23604.50.8 по КККР на с.Драчево, с площ 

196849 кв.м., нтп- друг вид трайно насаждение в отдел/подотдел: 188/г- 195761 кв.м. 

широколистни високостъблени, 188/д- 23 кв.м. иглолистни, 188/е- 806 кв.м. 

широколистни високостъблени, 188/1- 260 кв.м. широколистни високостъблени, 

съседи: 23604.49.14, 23604.49.6, 23604.50.1, 23604.50.7, с начална конкурсна цена в 

размер на 102630,00 лева.; 

- поземлен имот с идентификатор 23604.51.12 по КККР на с.Драчево, с площ 

652915 кв.м., нтп- друг вид трайно насаждение м.”Малкото сечище”, в 

отдел/подотдел: 188/ж- 3 кв.м. широколистни високостъблени, 189/б- 430 кв.м. 

превръщане, 189/в- 274218 кв.м. широколистни високостъблени, 189/г- 199236 кв.м. 

широколистни високостъблени, 189/д- 1118 кв.м. превръщане, 189/е- 127095 кв.м. 

широколистни високостъблени, 189/д- 10845 кв.м. превръщане, 189/2- 14 кв.м. 

превръщане, 189/3- 1158 кв.м. превръщане, 189/5- 20852 кв.м. широколистни 

високостъблени, 189/6- 3974 кв.м. широколистни високостъблени, 189/7- 3498 кв.м. 

широколистни високостъблени, 190/л- 809 кв.м. превръщане, 190/м- 5782 кв.м. 

широколистни високостъблени, 196/г- 1084 кв.м. превръщане, 196/е- 337 кв.м. 

иглолистни, 196/1- 126 кв.м. иглолистни, 196/2- 2335 кв.м. превръщане, съседи: 

23604.49.11, 23604.51.14, 23604.52.7, 23604.52.6, 23604.51.13, 23604.52.4, 23604.52.3, 

23604.37.192, 23604.51.11, 23604.49.7, 23604.49.6,  с начална конкурсна цена в размер 

на 326920,00 лева. 
ІІ. МИНИМАЛНИ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ЗА 

КОЕТО ТЕ ПРЕДСТАВЯТ ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ: 
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1. Да бъде предложен размер на първоначална инвестиция, свързана с 

отглеждане на трайни насаждения - не по-малък от  547910 лева (петстотин 

четиридесет и седем хиляди деветстотин и десет ) лева; 

2. Да се осигурят 10 бр. работни места по трудов договор в стопанството и да 

се поддържат за срок не по-кратък от 3 (три) години; 

3. Да не се извършва промяна в предназначението на имотите за срок от 10 

(десет) години, както и да не се разрешава изсичането на младите фиданки; 

4. Кандидатите да притежават сертификат за биологично земеделие, като 

представят подписан договор с фирма за контрол и сертификация на земеделското 

стопанство, както и да поемат ангажимент за непрекъснатост на 

биосертификацията за срок от 3 години. 

ІІІ. УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ ОФЕРТИТЕ: 

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат 

следните минимални условия: 

1. Минимална конкурсна цена в размер от  547910,00 лева; 

2. Размер на инвестицията, но не по-малко от 547910 (петстотин четиридесет 

и седем хиляди деветстотин и десет) лева; 

3. Брой осигурени работни места  не по-малко от 10 (десет), които да бъдат 

поддържани за срок не по-кратък от 3 (три) години; 

4. Притежание на сертификат за биологично земеделие и поемане на 

ангажимент за непрекъснатост на биосертификацията за срок от 3 години. 
ІV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И НАЧИНА НА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА: 
Целта на конкурсната процедура е да бъде избрано икономически най-изгодното 

предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии: 

1. К1 –  Цена  (конкурсна  цена в лева) – не по-ниска от 547910,00 (петстотин 

четиридесет и седем хиляди деветстотин и десет) лева,  

Кандидатите получават от 1 до 50 точки. 

Оценяването се извършва по формулата: 

К1 = Ц  х 50 

         Ц(макс.), 

където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц(макс.) е най–високата 

предложена такава. 

Тежест на критерия: N1=0,5 
 

2. К2 – Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да е не по - 

малка от 547910 (петстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин и десет) 

лева. 

Кандидатите получават от 1 до 25 точки. 

Оценяването се извършва по формулата: 

К2 = И  х 25 

         И(макс.), 
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където И е предложеният от кандидата размер на инвестицията, а И(макс.) е 

най-голямият размер на инвестицията, който ще бъде предложен. 

Тежест на критерия: N2=0,25 
 

3. К3 – Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 

3 (три) години – не по - малко от 10 (десет) работни места. 

Кандидатите получават от 1 до 25 точки. 

Оценяването се извършва по формулата: 

К3 = Р  х 25 

         Р(макс.), 

където Р е предложеният от кандидата осигурен брой работни места, които 

ще бъдат поддържани, а Р(макс.) предложения най-голям брой осигурени работни 

места, които ще бъдат поддържани. 

Тежест на критерия: N3=0,25 
 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се 

извършва по формулата:  

K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3  

 

На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока 

комплексна оценка К. 

V. В ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ МИНИМУМ 

СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КУПУВАЧА:  

1. Да не извършва промяна в предназначението на имота за срок от 10 (десет) 

години;  

2. Да започне инвестициите в имотите, предмет на продажба не по-късно от 6 

(шест) месеца от датата на сключване на договора; 

3. Предложеният от инвеститора брой работни места по трудов договор в 

стопанството да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 3 (три) години; 

 4. Да реализира заявения размер на инвестицията в предложените срокове; 

5. Да поддържат непрекъснатост на биосертификацията за срок от 3 години. 

6. Да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при 

неизпълнение на горепосочените условия; 

7. Да се предвидят неустойки в размер минимум – 30 (тридесет) % от 

продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора; 

8. Да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – 

за всяко работно място до 30 (тридесет) % от установената средна годишна 

работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от 

неизпълнението; 

9. Да се предвиди неустойка от минимум 30 (тридесет) % от продажната цена 

за неизпълнение размера на инвестицията. 
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 VІ. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура продажба чрез 

публично оповестен конкурс 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 – 14 

Гласували: “за” –  9 

                   “против” – 3 

               “въздържали се” – 2 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев    - 

  4.   Даниел Николов Чолаков       против 

  5.   Димитър Киряков Янков    - 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев       против 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова       против 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров  въздържал се 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 

 Председателят на съвета обяви десет минутна почивка. 

 След изтичане на времето за почивка заседанието продължи с кворум от  

тринадесет общински съветника.  

 Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на 

служители. 

 Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни дейности 

и човешки ресурси” при общинска администрация. 

 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 

гласа, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 221 
25 ноември 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 Диян Николов 

Стамов  – шофьор на линейка към Филиал за спешна медицинска помощ гр. Средец,  

считано от 01.11.2020 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 Теодора 

Миланова Кожухарова – мл.експерт „УТ“, Община Средец, считано от 01.11.2020 г. 

3. 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 Кирил Веселинов 

Каравълчев – гл.специалист „Други дейности по икономиката“, Община Средец, 

считано от 01.11.2020 г. 

4. 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 Евгения 

Димитрова Пантелеева – лесничей в ОП „Общински гори“, считано от 19.10.2020 г. 

  

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  9 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев    - 

  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 

  5.   Димитър Киряков Янков    - 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

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

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от 

постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 

подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи. 
 Докладната прочете председателят на Общинския съвет – Динко Цъцаров. 

 Динко Цъцаров: Има ли други предложения.  

 Иван Кичев: Аз имам предложение, тъй като ще имаме много пари вече, дайте да 

дадем на хората по сто лева. 

  Динко Цъцаров: Други предложения има ли колеги. Гласуваме предложението на 

г-н Кичев да бъдат отпуснати по 100лв. еднократна помощ, който е съгласен моля да 

гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  няма, приема се. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направената промяна. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – 

няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 222 
25 ноември 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: 

 П. И. П., живущ в с. З., общ. Средец – сумата от 100лева; 

 И. К. И., живуща. в гр. Средец – сумата от 100лева; 

 Г. К. Ж., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева. 

 

 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 
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                                                                                                                                        Председател: 

                                                                                                                                        Секретар: 

 

 

               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев    - 

  4.   Даниел Николов Чолаков   за 

  5.   Димитър Киряков Янков    - 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев   за 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 

от Димитър Янков – общински съветник, относно: Предложение за включване на 

разход в капиталовата програма на бюджет 2021г. Г-н Янков не присъства в 

момента в зала, говорихме на комисиите, ще ви я изчета. 
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                                                                                                                                        Председател: 

                                                                                                                                        Секретар: 
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                                                                                                                                        Председател: 

                                                                                                                                        Секретар: 

 

 

Динко Цъцаров: Става дума за възстановяване на кладенец за който са 

необходими първоначално 25х.лв. плюс още 30х.лв. инвестиции от ВиК които те са 

декларирали, че ще направят. Това е предложението на колегата. Въпроси има ли. 

…Ако нямате въпроси, който е съгласен с предложения проект за решение, моля да 

гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  

Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 223 
25 ноември 2020 година 

 

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

местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Възлага на кмета на община Средец да включи разхода  от 25000 лева в 

капиталовата програма на Бюджет – 2021г. и след приемането му да предприеме 

всички необходими правни и фактически действия по подбора на лицензиран 

изпълнител, извършване на сондажите и въвеждане в експлоатация на кладенец 

номер 6-ти по Регистъра на ВиК – Средец. 

2. Възлага на кмета на община Средец да разпореди извършването на 

инвентаризация на имотите собственост на община Средец по поречието на река 

Средецка и успоредно на пътя гр. Средец – с. Белила след кладенец номер 10 в посока 

срещу течението на реката с цел подходящите за сондажи места да бъдат 

поставени под възбрана от разпоредителни сделки за бъдещото им използване при 

възникнала необходимост от нови кладенци за нуждите на града и общината. 

 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев    - 

  4.   Даниел Николов Чолаков   за 

  5.   Димитър Киряков Янков    - 

  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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                                                                                                                                        Председател: 

                                                                                                                                        Секретар: 

 

 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  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 ШЕСТНАДЕСЕТА – Питания. Г-жа Дамбулова каза, че  

в момента нямат възможност да отговорят, но все пак ще прочета  питането  с пет въпроса 

от групата на БСП. 

Приложен текста. 
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                                                                                                                                        Председател: 

                                                                                                                                        Секретар: 
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                                                                                                                                        Председател: 

                                                                                                                                        Секретар: 

 

 

 Динко Цъцаров: Като въпрос пет всъщност касае и от миналата сесия жалбата от 

жителите на с. Факия, бях ви я изпратил, относно пуснати крави, които кръстосват из 

селото и съответно какви мерки е предприело конкретно звеното „Общински ред и 

сигурност“ в тази връзка. 

 Иван Кичев: На нищо ли не може да се отговори на тези въпроси г-жо 

Дамбулова. Много ли ви затруднихме. 

 Николина Дамбулова: В момента не мога да отговоря. 

 Динко Цъцаров: Друго колеги. Ако нямате в тази точка, мога да ви запозная със 

ситуацията в МБАЛ. Сутринта говорих с новия управител д-р Георгиев. Значи 

информацията ни от петък беше, че откриваме вътрешно отделение, което е чисто от 

COVID само за белодробни болести, оказа се обаче, че дори и така не може да бъде 

открито тъй като и двамата пулмолози, които са били досега, за имената не мога да се 

сетя, са възрастни и са напуснали и сега управителя търси пулмолог, който да работи 

на пълен работен ден, което е много трудно предвид ситуацията в страната. Имал е 

разговор с лекар  от Карнобат доколкото ми каза, а в момента е на разговор с д-р 

Паздеров в Бургас. Има кадрова криза в момента в МБАЛ, търсят се начини за 

преодоляването и, за да се отвори отделението да работи, но условието да се отвори 

COVID отделение е отпаднало категорично. Това е информация, която също мога да 

ви дам. Нещо друго, ако имате вие за следващата сесия към г-жа Дамбулова, към мен 

евентуално, заповядайте.  

  

 Питания не постъпиха. 

 

 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 

закри Четиринадесето заседание на Общински съвет на община Средец. 

 

 

 

30.11.2020г.         

 гр. Средец 

 

Изготвил протокола:                      

     /Даниела Петрова/ 

 

                                                              Председател: 

                                                                                   /Динко Цъцаров/ 

 

 

 

                                                                    Секретар: 

                          /Владислава Цанева/ 




