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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 

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

     Изх. № 96-00-01 
 03 февруари 2021 год.  
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 16 
 
 

 
 
 
На 27 януари 2021 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23, ал.4, т.1 и 

чл.28а, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.29, 
ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, в часовия диапазон от 9.00 до 
16.00 часа се проведе Шестнадесетото заседание на Общински съвет на община 
Средец. Заседанието се провежда в условията на извънредна епидемична обстановка. 

 В тази връзка, на основание  чл.28а, ал.3 от ЗМСМА, настоящото заседание беше 
свикано и се проведе от разстояние, като решенията включени в предложения дневен 
ред, бяха приети чрез неприсъствено гласуване, като се осигури спазването на 
условията за кворум и лично гласуване, гарантирането на участието, 
идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. Съгласно 
приетите правила за провеждане на заседание от разстояние и приемане на решения 
чрез неприсъствено гласуване, всеки общински съветник получи  на електронната си 
поща формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на сесията. До 15.00ч. на 
деня преди заседанието съветниците можеха да входират и предлагат изменения или 
допълнения на проектите за решения в докладните записки. В деня за провеждане на 
заседанието 27.01.2021г. в часовия диапазон от 9.00 до 16.00 часа, беше предоставена 
възможност на всеки от общинските  съветници лично да представи в заседателната 
зала на ОбС, ет.1, стая №105 попълнен и подписан формуляр за неприсъствено 
гласуване, в който посочва начина /за, против, въздържал се/, по който гласува по 
предложените проекти за решения.  

При физическа невъзможност за лично представяне на формуляра за 
неприсъствено гласуване от някой от съветниците, беше предвидена възможност 
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същия да бъде посетен от председателя на Общинския съвет или от упълномощено от 
него лице на посочен от общинския съветник адрес. 

Към формуляра всеки съветник може да прикачи изявление и/или мотиви за 
начина, по който гласува. Същите ще бъдат приложени към официалния протокол от 
заседанието. 
 Настоящият протокол беше съставен, въз основа на постъпилите в Общински съвет 
формуляри от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване и мотиви. 
 Заседанието бе открито от председателя на Общински съвет – Динко Цъцаров в 
9.00 часа.  
 В заседанието взеха участие всичките седемнадесет общински съветника: 

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

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

Председателят Динко Цъцаров предложи Шестнадесетото заседание на 
Общински съвет – Средец да се проведе при следния проект за 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и 
неговите комисии за периода м.юли 2020г. – м. декември 2020г.; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода 
м. юли – м. декември 2020 година; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на План за действие на общинските концесии на община Средец, 
за периода 2021-2027година; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕАД, гр. Бургас през 2020г., като част от задължително ниво на 



3. 
 

  Председател: 
 

инвестициите, поети като ангажимент от ВиК оператора, съгласно 
сключения договор с Асоциацията по ВиК; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно 
делегирана дейност; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна 
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на 
община Средец и даване на съгласие за кандидатстване по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-
5.001 – „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19”; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Подписване на споразумение за финансиране на проектни дейности по 
 „Пилотен проект за европейската гаранция за детето в България“, 
финансиран от Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ“; 

8. Докладна записка от общинските съветници на ПП-Съюз на 
демократичните сили – инж. Георги Вълчев и инж. Димитър Янков, 
относно: Изменение в Наредбата за определяне размера  на местните 
данъци на територията на община Средец; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Застраховане на имоти - частна общинска собственост; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0038-C01 от 
09.05.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Ремонт, 
оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Средец, 
сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”; 

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

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 24712.57.65, 
находящ се в землището на с. Дюлево; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Прекратяване на концесионен договор, № КА 000934/2018 г. от 18.07.2018 
год., язовир съставляващ поземлен имот с идентификатор 04176.31.140 по 
КККР  на с. Бистрец /номер по предходен план 000 140, ЕКАТТЕ 04176/, 
находящ се в землището на с. Бистрец, община Средец; 

14.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  
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1. Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА 
ГРИЖА”, по ПРИОРИТЕТНА ОС № 6: „Подкрепа за преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и 
подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката”,  Инвестиционен приоритет № 1: „Подкрепа за преодоляването 
на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020г., Специфична цел 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците 
от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, 

2. Възлагане чрез Заповед изпълнението на обществена услуга „Патронажна 
грижа в община Средец“ по операция “Патронажна грижа +”.  
15.  Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални 

дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни 
финансови помощи. 

16.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №16 на Общински 
съвет – Средец./ 

 
Гласуване по проекта за дневен ред: 
Участвали – 17 
Гласували: “за” –  17 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

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

 
 Приложено обръщение: 
 

ОБРЪЩЕНИЕ 
от групата общински съветници на ПП ‘’Съюз на Демократичните Сили’’ 

към 16-то заседание на Общински съвет Средец на 27.01.2021 год. 
докладва Председателя на групата – инж. Георги Вълчев 

      
      Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, 
      Настоящото 16-то заседание на Общински съвет Средец е второто по ред проведено от 
разстояние, чрез неприсъствено гласуване. Отчитайки извънредната епидемична ситуация, 
наложила приемането на тази форма на неприсъствено провеждане, считаме, че тя има своите 
неизбежни недостатъци, които станаха видни при заседанията на Постоянните комисии и 
предходното 15-то заседание на съвета. Те се изразяват основно в следното: 
      Пълно отсъствие на каквито и да било възможности за обсъждане на точките, залегнали в 
дневния ред. Предварителното депозиране на писмени изказвания и предложения не дава 
възможност за реакция на останалите съветници в хода на едно неприсъствено гласуване. Това не 
дава възможност и на самите вносители на въпросните писмени предложения и изказвания да 
защитят чрез обсъждане пред колегите си състоятелността на изразеното мнение и мотивите към 
тях. Разбираемо в един дебат възникват и други мнения и не е възможно което и да е предложение 
да обхване предварително всички възможности за контрапредложения, доуточняващи такива, или 
просто изясняване на детайлите по тях в съответното решение.  
     Освен това в хода на присъствените заседания на Постоянните комисии редовно възникват 
въпроси, на които общинска администрация не е в състояние да отговори своевременно, или да 
представи необходимата информация. Дори тя да бъде предоставена допълнително по електронен 
път, обичайно това става почти непосредствено преди заседанията на съвета, което също ограничава 
възможността за вземане на информирано решение. 
     Обичайно на заседанията на Постоянните комисии се наблюдава немалък брой отсъстващи 
общински съветници, които разбираемо при неприсъствено гласуване няма как да са запознати и 
проведените предварителни обсъждания, възникналите въпроси и необходимостта от допълнителна 
информация. 
      За съжаление обичайна е и практиката по време на комисиите общинска администрация да 
не е в готовност с отговорите на депозираните писмени питания на съветници и на тях ако изобщо се 
отговори, това се случва непосредствено в деня на заседанието. Това елиминира изцяло 
възможността питащия/питащите да изразят своето съгласие, или несъгласие с изразената от кмета и 
администрацията позиция по тях, нито за доуточняващи въпроси. 
      Не на последно място формата на заседание от разстояние чрез неприсъствено гласуване не 
дава възможност за обществена публичност. Публикуването на един сух и оскъден Протокол от 
проведените заседание не е достатъчен за осигуряване на прозрачност за мотивите на вземаните 
решения.  
      Уважаеми колеги, 
      Посочените по горе недостатъци на неприсъствената форма на гласуване не са в изчерпателна 
пълнота. Но и изброените дават предостатъчно основания за преминаване към друга форми за 
провеждане на заседанията, от които най-обективната и доказана във времето е тази на присъствено 
провеждане на заседанията. При продължаваща епидемична ситуация, тя би могла да се провежда 
при спазване на всички мерки за персонална безопасност и в закрито помещение. Считаме, че и зала 
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N: 1 е с достатъчен капацитет за осигуряване на необходимото разстояние. Но при преценка, че 
залата на общинския съвет е с недостатъчен капацитет за осигуряване на въпросната безопасност, 
сесиите биха могли да се провеждат и в голямата зала на читалището, или на открито през топлия 
сезон. Такива предложения вече сме правили. За тяхното привеждане в изпълнение не е необходим 
допълнителен финансов ресурс, а само подходящо озвучаване, с каквото и сега разполагаме. 
      От мое име и на колегите от нашата група се обръщам  най-вече към Председателя на 
Общинския съвет и Председателите на Постоянните комисии и Групи за провеждане на 
необходимите консултации с цел реализиране на предложението в настоящото Обръщение още на 
следващото 17-то заседание! 
 
 
Дата: 26.01.2021 год.                                                       С уважение, 
                                                                                                                       / инж. Георги Вълчев / 
 
 

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

Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на 
Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м.юли 2020г. – м. 
декември 2020г.. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 15 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 236 

27 януари 2021 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Приема представения по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА Отчет за дейността на 
Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. юли 2020г. – м. декември 
2020г.. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 17 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

 
ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на 
Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2020 година. 

Към формулярите за неприсъствено гласуване по точката са приложени от 
общинските съветници: изявление от Георги Вълчев и обяснение на отрицателен вот 
от Димитър Янков. 

Приложено изявление от общинският съветник Георги Вълчев: 
Колеги, от всички взети 86 решения на общинския съвет за периода месец юли-

месец декември 2020г.  има 20 в процес на изпълнение и само 4 неизпълнени. Между 
тях е това на групата на СДС, в което решение се възлага на Кмета на общината да 
извърши подбор на подходящи за целта общински помещения и след провеждане на 
консултации с местното ръководство на СДС, на редовно заседание на съвета през 
месец септември 2020г. да представи изрична докладна за конкретно помещение за 
осъществяване на дейността на средецката общ. организация на ПП СДС. До 
днешното заседание 27.01.2021г. такива консултации не са проведени, както и липсва  
докладна към общинския съвет. Подобно негативно отношение и проява на зле 
прикрита демонстрация срещу организацията, включително към решение на 
общинския съвет, разкриват притесненията на г-н Жабов от бъдещи съперничества по 
време на местни избори. Все пак ние му благодарим за високата оценка, която 
недвусмислено ни дава с това поведение. 

 
Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 11 гласа; “против” 

– 3 гласа; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 237 
27 януари 2021 година 

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

местната администрация, 



8. 
 

  Председател: 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Приема отчета на кмета на община Средец за изпълнение на решенията на 
Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2020 година. 
 

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

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
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   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 
 

 Приложено обяснение на отрицателен вот от общинският съветник Димитър 
Янков: 

Гласувам ПРОТИВ проекта за решение визиращо приемане на Отчета на кмета 
на общината за изпълнение решенията на Общински съвет Средец, поради следните 
мотиви и възражения: 

Не е изпълнено решение N: 155 по докладна записка от общинските съветници 
на ПП – СДС. При краен срок за изпълнение на решението м.септември 2020 г., четири 
месеца след това не са предприети никакви действия, нито  сме получили обратна 
информация относно евентуални причини, възпрепятстващи изпълнението. 
Продължава перманентното неизпълнение също по наша докладна записка относно 
извършване на ремонтни дейности по обезопасяване на детската площадка в градския 
център, за нейното и на православния храм в съседство допълнително осветление, 
както и относно останалите детски площадки изрично посочени в докладната ни и 
взетото по нея решение. Целият летен период на 2020г. премина с детско присъствие 
на централната градска площадка без да се вземат минимални мерки за тяхната 
безопасност. 



9. 
 

  Председател: 
 

Пред общинския съвет все още не е представена количествено-стойностна план-
сметка относно крайно необходимия ремонт на новия корпус на МБАЛ-Средец, даващ 
възможност за прехвърляне на болните при по-добри условия за лечение, както и 
освобождаване на стария корпус с цел неговата продажба, или отдаване под наем при 
инвеститорски интереси в сферата на Здравеопазването, каквито на поне два пъти бяха 
пропуснати от 2011г. насам. До момента не е получена информация дали въпросните 
средства са предвидени в капиталовата програма на проекто-бюджет 2021г. 
Предприетите минимални ремонтни дейности през април-май 2020г. във връзка с 
евентуалното откриване на КОВИД-отделение са крайно недостатъчни за решаване на 
проблема с болничните отделения и наред с кадровите проблеми допълнително 
поставят под въпрос съществуването на общинската болница. 

По отношение на проблемите поставени с жалби на граждани от улиците 
Странджа, Цв. Радойнов, Д. Благоев и в  съседство, отразени в Решение N: 149, също 
не са предприети дори и минимални усилия за решаването им освен връчването на 
предупредителни протоколи на някои от живеещите, от което реални резултати няма. 
Единствените фактически действия бяха предприети от ВИК-дружеството, но те само 
временно ограничиха проблема с теча на битови отпадни води. 

Все още продължава негативната тенденция да не се отговаря своевременно и в 
пълнота на зададени въпроси от членове на групата на СДС, поотделно, или заедно, 
въпреки нееднократните обещания на администрацията и лично на г-н кмета. Примери 
няма да посочвам, проблемите са нееднократно поставяни на не едно и две заседания 
на общинския съвет и постоянните комисии към него. Считам това също за 
неизпълнение от страна на кмета на общината, въпреки че внесената докладна и 
проекта за решение по нея да не обхващат темата с въпросите в т. Питания и 
отговорите по тях. 
 
 

ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Приемане на План за действие на общинските 
концесии на община Средец, за периода 2021-2027година. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 14 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 238 
27 януари 2021 година 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост, чл.40, ал.1 от Закона за концесиите и чл.19, ал.1 от Наредбата за 
изискванията  за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 



10. 
 

  Председател: 
 

 
1. Приема План за действие  на общинските концесии за програмен период 2021-

2027година на територията на община Средец. 
2. На основание чл.8, ал.10 от ЗОС, Планът за действие на общинските 

концесии да се обяви на населението по ред, определен по чл.8, ал.2 от същия закон и 
да се публикува на интернет страницата на общината. 

3. На основание чл.40, ал.3, т.6 от Закона за концесиите, във връзка с чл.19, ал.3 
от Наредбата за изискванията  за определяне на финансово-икономическите 
елементи на концесията, Планът за действие на общинските концесии се публикува в 
на Националния концесионен регистър. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 17 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 

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

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

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов 
– Кмет на община Средец относно: Приемане на инвестиции, извършени от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас през 2020г., като част от 
задължително ниво на инвестициите, поети като ангажимент от ВиК 
оператора, съгласно сключения договор с Асоциацията по ВиК. 

Към формуляра за неприсъствено гласуване по точката е приложено обяснение 
на  отрицателен вот от общинският съветник Георги Вълчев. 
 



11. 
 

  Председател: 
 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 13 гласа; “против” 
– 1 глас; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 239 
27 януари 2021 година 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

I. Приема и одобрява следните инвестиции, извършени от „ВиК” ЕАД, гр. 
Бургас в активи публична общинска собственост за периода от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г., както следва:  
 1/обект: „Изграждане на 2 броя водомерни шахти, с. Белила”; 
 2/обект: „Изграждане на 2 броя водомерни шахти, с. Бистрец”; 
 3/обект: „Монтаж на СК Ф 65, с. Богданово”; 
 4/обект: „Смяна спирателен кран, с. Вълчаново”; 
 5/обект: „Смяна спирателен кран ф 100, с. Вълчаново”; 
 6/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Голямо Буково”; 
 7/обект: „Изграждане на ново СВО, с. Голямо Буково”; 
 8/обект: „Нов спирателен кран на калник, с. Голямо Буково”; 
 9/обект: „Изграждане на ново СВО, с. Голямо Буково”; 
10/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с. Голямо Буково”; 
11/обект: „Смяна на възвратна клапа, гр. Средец”; 
12/обект: „Смяна на СК Ф 200 на помпена станция № 2, гр. Средец”; 
13/обект: „Изграждане на ново СВО, гр. Средец, ул. „Преображенска“, бл.7”; 
14/обект: „Изграждане на ново СВО, гр. Средец, ул. „Добруджа“, № 3”; 
15/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, гр. Средец, ул. „Софроний 
Врачански”; 
16/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, гр. Средец, ул. „Москва”; 
17/обект: „Изграждане на ново СВО, гр. Средец, ул. „Иван Вазов”; 
18/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 53; 
19/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 52; 
20/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 56; 
21/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 39; 
22/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 55; 
23/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 37а; 
24/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 50; 
25/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 50; 
26/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 39; 
27/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 50; 
28/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 41; 
29/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 43; 
30/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 45; 
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  Председател: 
 

31/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 45а; 
32/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 64; 
33/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 47; 
34/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 53; 
35/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Раковска” 62; 
36/обект: „Преместване на централен водомер, гр. Средец, военен блок 2“; 
37/обект: „Подмяна на СК Ф 100, гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ 1; 
38/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Васил Коларов” 65; 
39/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, гр. Средец, ул. „Тодор Николов” 45; 
40/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Дебелт”; 
41/обект: „Изграждане на външен водопровод, с. Драка”; 
42/обект: „Поставяне на регулатор, с. Драчево”; 
43/обект: „Възстановяване на водопровод и ел. захранване от сондаж към черпател”, 
с.Дюлево; 
44/обект: „Монтаж на помпа на нов сондаж”, с.Дюлево; 
45/обект: „Монтаж на СК ф 125”, с.Дюлево; 
46/обект: „Изграждане външен водопровод”, с.Дюлево; 
47/обект: „Изграждане на 2 броя водомерни шахти ”, с.Дюлево; 
48/обект: „Смяна на водомер”, с.Дюлево; 
49/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Дюлево”; 
50/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Дюлево”; 
51/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Дюлево”; 
52/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Дюлево”; 
53/обект: „Монтаж на СК Ф 60, с. Дюлево”; 
54/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Дюлево”; 
55/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Дюлево”; 
56/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Дюлево”; 
57/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Дюлево”; 
58/обект: „Реконструкция на СВО, с. Дюлево”; 
59/обект: „Изграждане на ново СВО, С. Дюлево; 
60/обект: „Изграждане на външен водопровод, с. Дюлево; 
61/обект: „Монтаж на нова помпа, с. Дюлево; 
62/обект: „Поставяне на ултразвуков сензор, с. Загорци; 
63/обект: „Изграждане на външен водопровод, с. Загорци; 
64/обект: „Изграждане на водомерни шахта”, с.Кубадин; 
65/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Кубадин; 
66/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Кубадин; 
67/обект: „Изграждане на външен водопровод, с. Кубадин; 
68/обект: „Изграждане на външен водопровод, с. Кубадин; 
69/обект: „Услуга с багер, с. Кубадин; 
70/обект: „Монтиране на спирателни кранове, с. Кубадин; 
71/обект: „Изграждане на водомерни шахта”, с.Кубадин; 
72/обект: „Пробив тласкател на помпа и подмяна ел. табло, с. Кубадин; 
73/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Кубадин; 
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  Председател: 
 

74/обект: „Изграждане на шахта за хлориране, с. Факия; 
75/обект: „Полагане на нов кабел, с. Белила; 
76/обект: „Монтаж на нова помпа, с. Зорница; 
77/обект: „Изграждане на външен водопровод, с. Зорница; 
78/обект: „Аварирал водопровод ф 80, с. Зорница; 
79/обект: „Реконструкция на СВО, с. Зорница; 
80/обект: „Изграждане на ново СВО, с. Зорница; 
81/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Зорница; 
82/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Зорница; 
83/обект: „Изграждане на разпределителен водопровод, с. Зорница; 
84/обект: „Подмяна на възвратна клапа, гр. Средец; 
85/обект: „Изграждане на външен водопровод, с. Бистрец; 
86/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с. Загорци; 
87/обект: „Монтаж на трафопост, с. Драка; 
88/обект: „Монтаж на нова помпа, с. Белила; 
89/обект: „Монтаж на нова помпа, с. Богданово; 
90/обект: „Поставяне на помпа, с. Кубадин; 
91/обект: „Смяна тласкател и помпа, с. Бистрец; 
92/обект: „Ремонт на помпа, гр. Средец; 
93/обект: „Монтаж на нова помпа, гр. Средец; 
94/обект: „Монтаж на дозаторна помпа, с. Зорница; 
95/обект: „Монтаж на нов приходен водомер, с. Загорци; 
96/обект: „Монтаж на хидрофор, ПСОВ гр. Средец; 
97/обект: „Ремонт на пясъкозадържател, ПСОВ гр. Средец; 
98/обект: „Монтаж на нова помпа, ПСОВ гр. Средец 

 

на  обща стойност 345 834.96 лв. без ДДС /триста четиридесет и пет хиляди 
осемстотин тридесет и четири лева и 96 ст./.  

II. Упълномощава Кмета на Община Средец да подпише приемо-предавателен 
протокол с „ВиК” ЕАД, гр. Бургас за посочените в точка І активи. 

III. Дава съгласие за преминаване управлението на посочените в т. І активи в 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас  
и предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия 
ВиК оператор. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 17 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 3 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев         против 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 



14. 
 

  Председател: 
 

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

 Приложено обяснение на отрицателен вот от общинският съветник Георги 
Вълчев: 
          Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Как комисия създадена със заповед на кмета № 2А/ 04.01.21 г и събрала се на 
11.01.2021г. НЕПРИСЪСТВЕНО е извършила проверка на инвестиции в 98 обекта 
публична общинска собственост на община Средец извършени от „ВиК” ЕАД Бургас в 
размер на 345 834, 96 лв.? Извършените СМР са с период през изминалата 2020 г. 
Следователно е абсурдно да се знае какви и колко СМР е извършено и какви пари са 
вложени в даден обект. Новосъздадената постфактум комисия се опира единствено на 
предоставените протоколи от изпълнителя, които и няма как да е разгледала 
неприсъствено. Възникват въпроси: 
    1. Решението на комисията и съответно приемането и одобряването на 
средствата от общинския съвет формален АКТ ли са?  
    2. Какво би станало, ако общинския съвет реши да не одобри инвестицията?    
  Ако тези актове на комисията и съответно на общинския съвет не са формални, а 
чрез тях законодателя предвижда да се осъществява някакъв контрол на изразходени 
държавни средства, то тогава назначената постфактум комисия трябва да бъде 
постоянна и да приема обектите не по протоколи, а с пряко наблюдение на 
извършваните СМР, както и е добре в нея да участват съветници от ресорните 
постоянни комисии например.  Тъй като никой от администрацията при събирането на 
постоянните комисии на общинския съвет на 25.01.2021г. /понеделник/ не можа да ми 
отговори на поставените въпроси - гласувам „ПРОТИВ”.  
 
 

ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Създаване на нова социална услуга 
„Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 



15. 
 

  Председател: 
 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 15 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 240 

27 януари 2021 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и 
чл.83б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадено ново звено като 

държавно-делегирана дейност, за администриране на услугата „Асистентска 
подкрепа“, което ще е ситуирано на адрес: гр. Средец,  ул. „Братя Миладинови”  № 4. 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски 
съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за 
натурални и стойностни показатели – 43 потребители за 2021 година. 

3. Дава съгласие броят и длъжностите на служителите, които ще извършват 
дейността по предоставяне на социалната услуга да бъдат както следва: 

- Управител – 1 бр. 
- Лични асистенти – 14 бр. 
4. Възлага на Кмета на Община Средец да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението. 
 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 17 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  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 



16. 
 

  Председател: 
 

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

ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Определяне на дейността по предоставяне на 
топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на 
територията на община Средец и даване на съгласие за кандидатстване по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19”. 

 Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 17 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 241 
27 януари 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, §1, т.20 от ДР на Закон за 
публичните финанси и в изпълнение на Изисквания за кандидатстване по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 
- Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд 

като местна дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси.  
2. Дава съгласие Община Средец да кандидатства по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл 
обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане.  

3. Упълномощава Кмета на Община Средец да предприеме всички необходими 
действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на 
пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане, както и да извърши всички последващи действия, във 
връзка с изпълнението на настоящето решение. 

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



17. 
 

  Председател: 
 

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

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

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

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

ТОЧКА СЕДМА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Подписване на споразумение за финансиране на 
проектни дейности по  „Пилотен проект за европейската гаранция за детето в 
България“, финансиран от Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ“. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 17 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 242 
27 януари 2021 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и чл. 59 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Общински съвет – Средец дава съгласие Кмета на Община Средец да подпише 
Споразумение за финансиране между Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ” и Община 



18. 
 

  Председател: 
 

Средец финансиране на дейностите по „Пилотен проект за европейска гаранция за 
детето в България“. 

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

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

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

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

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

ТОЧКА ОСМА от дневния ред – Докладна записка от общинските 
съветници на ПП-Съюз на демократичните сили – инж. Георги Вълчев и инж. 
Димитър Янков, относно: Изменение в Наредбата за определяне размера  на 
местните данъци на територията на община Средец. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 7 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – 10 гласа, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 243 
27 януари 2021 година 

 
Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от 

общинските съветници на ПП-Съюз на демократичните сили – инж. Георги Вълчев и 



19. 
 

  Председател: 
 

инж. Димитър Янков, относно: Изменение в Наредбата за определяне размера  на 
местните данъци на територията на община Средец. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 17 
Гласували: “за” –  7 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 10 

1.   Валери Димитрова Ангелов въздържал се 
2.   Владислава Станилова Цанева въздържал се 

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

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

ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти - частна общинска 
собственост. 

 Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 14 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 244 
27 януари 2021 година 

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

местната администрация и чл. 9, ал. 2, включително срещу застрахователните 
рискове по ал.1 от Закона за общинската собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 



20. 
 

  Председател: 
 

      1. Приема списък на имоти – частна общинска собственост, които подлежат 
на задължително застраховане за 2021 година. 
     2. Възлага на кмета на Общината при необходимост да предлага за 
утвърждаване промени в списъка по т.1. 



21. 
 

  Председател: 
 

 



22. 
 

  Председател: 
 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 17 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 

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

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

ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец 
в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 
BG06RDNP001-7.002-0038-C01 от 09.05.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г. за проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр.Средец, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

 Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 15 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 245 
27 януари 2021 година 

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 
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  Председател: 
 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0038-C01 от 09.05.2019 год. 
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г., за Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ 
„ЗЕМЕДЕЛИЕ”, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” 
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Васил Георгиев Грудев,   
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Средец  да  подпише  Запис  на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  
размер на 434 855,98 лв. (Четиристотин тридесет и четири хиляди осемстотин 
петдесет и пет лв. и деветдесет и осем ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения 
размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG06RDNP001-7.002-0038-C01 от 09.05.2019 год. по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от ПРСР 2014 - 2020 г., за проект „Ремонт, оборудване и 
обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и 
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0038-C01 от 
09.05.2019 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 17 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
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  Председател: 
 

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

 Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 17 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 246 
27 януари 2021 година 

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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
         1. Определя за продажба общинско жилище в блок 9, ул.“Преображенска“ 
гр.Средец, представляващо апартамент № 28 е със застроена площ от 40,72 кв.м., 
избено помещение № 28 с полезна площ от 9,32кв.м., ведно с 2,591% идеални части от 
общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ VIІ квартал 67 по плана 
на гр. Средец. За имота е съставен АЧОС № 4115 от 25.11.2020г. 
          2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1 в размер на 
6680лева. 
          3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда 
на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на  6680лева с Я. П. С.. 
 

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

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 
 ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на 
имот с идентификатор 24712.57.65, находящ се в землището на с. Дюлево. 

 Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 15 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 247 
27 януари 2021 година 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.4, ал.1 от ЗСПЗЗ, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да бъде разделен имот с идентификатор 24712.57.65 по КККР 
на с. Дюлево с площ 8173 кв.м., нтп – пасище, в м.”До село”, като от същия се 
образуват два нови имота с площ 3000 кв.м. и 5173 кв.м., съгласно скица-предложение 
за отделяне на 3000 кв.м. от имот 24712.57.65.  

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 
действия за разделяне на имот 24712.57.65 по КККР на с. Дюлево. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 17 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
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  Председател: 
 

               “въздържали се” – 2 
1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
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 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 
 ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на концесионен договор, 
№ КА 000934/2018 г. от 18.07.2018 год., язовир съставляващ поземлен имот с 
идентификатор 04176.31.140 по КККР  на с. Бистрец /номер по предходен план 
000 140, ЕКАТТЕ 04176/, находящ се в землището на с. Бистрец, община Средец. 

 Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 16 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – 1 глас, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 248 

27 януари 2021 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 148, ал.1 от Закона за концесиитe /изм. ДВ, бр.79 от 
08.10.2019г./ и във връзка с чл.12, т.5 от Договор за концесия № КА 000934/2018г., 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
1. Прекратява концесионен договор № КА 000934/2018г.,  за язовир съставляващ 

поземлен имот с идентификатор 04176.31.140 по КККР на с. Бистрец /номер по 
предходен план 000 140, ЕКАТТЕ 04176/, находящ се в землището на с. Бистрец, 
община Средец,  на основание отправено от концесионера предложение. 
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  Председател: 
 

2. Препис от решението  да се изпрати на концесионера „Бистрец Агро 
Инвест” ЕООД,  представлявано от С. М. М.  в  10-дневен срок от приемането му. 

3. В 30 дневен срок от дата на прекратяване на договора да се състави приемо 
– предавателен протокол, в който да се отразят състоянието на обекта предмет на 
договора, към датата на прекратяването му. 

Концесионерът е длъжен  да предаде предмета,  обект на договора, в същото 
състояние, в което е бил предаден. Всички  изградени допълнително съоръжения и 
обекти, включително, но не само тези обект на концесионното предложение се 
предават на концедента и са негова собственост. 

4. Упълномощава  Кмета на община  Средец, да предприеме  всички последващи 
действия по изпълнение на решението. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 17 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 
 ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  

1. Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА”, 
по ПРИОРИТЕТНА ОС № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”,  Инвестиционен 
приоритет № 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, 
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  Председател: 
 

предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово 
и устойчиво възстановяване на икономиката”, по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Специфична цел 1: „Подкрепа за 
преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката”, 

2. Възлагане чрез Заповед изпълнението на обществена услуга „Патронажна 
грижа в община Средец“ по операция “Патронажна грижа +”.  

 Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 17 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 249 
27 януари 2021 година 

28  
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и т. 20. Списък на документите, които се подават на 
етап кандидатстване от Условията за кандидатстване процедура BG05M9OP001-
6.002 “Патронажна грижа +” по ОП РЧР, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет - Средец дава съгласие за кандидатстване за 

безвъзмездна финансова помощ с проект «Патронажна грижа в община Средец» по 
процедура  BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Специфична цел 1: „Подкрепа за 
преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката”. 

2. Общински съвет – Средец упълномощава  кмета на общината инж. Иван 
Жабов  да  възложи чрез Заповед изпълнението на услугата „Патронажна грижа +“ 
по проект  „Патронажна грижа в община Средец “ на функция СДЗ – второстепенен 
разпоредител с бюджетни средства. 
         3. Общински съвет – Средец ще осъществява контрол върху предоставянето на 
услугата съвместно с кмета на общината. 
         4. Финансираните от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ услуги 
по патронажна грижа одобрени за изпълнение по проект „Патронажна грижа в 
община Средец“ да се ползват от потребителите без заплащане на такса. 
          5. Възлага на кмета на Община Средец да предприеме необходимите действия 
по изпълнение на решенията. 
 6. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 17 
Гласували: “за” –  17 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

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

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

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по 
който гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 17 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 250 

27 януари 2021 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: 
§ И. С. Д., живущ в с. О., общ. Средец – сумата от 100лева; 
§ Т. Й. М., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ Е. К. Д., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ С. К. М., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 



30. 
 

  Председател: 
 

§ М. Г. Х., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ Е. Д. Д., живущ в с. О., общ. Средец – сумата от 50лева; 
§ К. А. Г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
§ П. Й. И., живущ в с. Д., общ. Средец – сумата от 100лева; 
§ Р. Я. С., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева. 

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

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

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

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

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Питания. 
На заседанието на постоянните комисии беше зададен въпрос по т.9 от дневния 

ред, относно избора на застраховател на имотите общинска собственост. 
Приложен отговор: 



31. 
 

  Председател: 
 



32. 
 

  Председател: 
 

 



33. 
 

  Председател: 
 

 
До края на заседанието няма входирани или изпратени по е-mail нови питания от 

страна на общинските съветници. 
 
 

          В 16.00 часа Председателят Динко Цъцаров закри Шестнадесето заседание на 
Общински съвет на община Средец. 
 
 
 
01.02.2021г.         
 гр. Средец 
 
 
 
 
Изготвил протокола:                      

     /Даниела Петрова/ 
 
 
 
 
 
 

                                                              Председател: 
                                                                                   /Динко Цъцаров/ 
 


