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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
 

№ 3 
 

 
 

 
На 22 декември 2015 година /вторник/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 

т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание 
чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Средец и взаимодействието му с общинската администрация в зала №1 на общинска 
администрация от 9.30 часа се проведе Третото заседание на Общински съвет на 
община Средец. 

На заседанието присъстваха: кмета на община Средец инж. Иван Жабов; зам.-
кмета на община Средец – Николина Дамбулова; адв. Ирина Камбурова-Тунтева; 
кметове и кметски наместници на населени места в общината; директори на дирекции 
и представители при общинска администрация; гости. 

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника:  
    1.  Динко Янев Цъцаров  
    2.  Тодорка Славова Георгиева  
    3.  Яна Иванова Биюкова  
    4.  Николай Иванов Танчев 
    5.  Гошо Иванов Атанасов 
    6.  Мирослав Господинов Пенев 
    7.  Стоянка Тодорова Иванова 
    8.  Мартин Тодоров Джермов  
    9.  Живко Минков Гърков 
    10. Таня Ненова Тодорова 
    11. Петър Марков Джермов 
    12. Светла Иванова Джермова 
    13. Янко Калудов Германов 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

2
    14. Румен Хърсев Чанков 

   15. Петьо Георгиев Колеолов 
   16. Ивелина Христова Димитрова  
 

 Отсъства по уважителни причини Валери Димитрова Ангелов. 
 За заседанието закъсня Стоянка Иванова. 
 Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми дами и господа, общински съветници, г-н 
кмете, уважаеми гости, при кворум от петнадесет общински съветника, откривам 
Третото редовно заседание на Общински съвет – Средец. Преди да продължим работа 
имате думата за предложение за секретар на днешното заседание. … Ако няма, 
предлагам г-жа Яна Биюкова за секретар на днешното заседание, който е съгласен, 
моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Биюкова зае своето място. 
 На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред 
предложен в поканите до всички с постъпилите допълнителни материали: Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран план на 
капиталовата програма на община Средец за 2015 година; Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна в представителството на 
община Средец в Управителните органи на Местна инициативна група – Средец; 
Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната комисия по 
“Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на 
финансови помощи; Докладна записка от Яна Биюкова – Председател на постоянната 
комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, относно: Предоставяне на 
стипендии на студенти, съгласно Наредбата за отпускане на стипендии от Община 
Средец; Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по управление на 
отпадъците и размера на такса битови отпадъци за 2016 година. 

Други предложения не постъпиха и председателят Динко Цъцаров подложи на 
гласуване проекта за дневен ред с направените допълнения. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Третото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Полагане на клетва от общински съветник; 
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда 
на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите 
с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен 
имот № 000158, ЕКАТТЕ 31379, с площ 59,317 дка, находящ се в 
местността „Минчева чешма” в землището на с. Зорница, Община 
Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№ 000157, 000159, 000110, 
000160, 0000169, 000170, 000185, 000190, 000168, 000914, 000165, 000167, 
000166, 000165, 000164, 000154, 000155, 000189, имотът актуван с Акт за 
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публична общинска собственост № 134/16.10.2013 год., ведно с 
водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000160, ЕКАТТЕ 
31379, с площ 9,720 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община 
Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти 000110, 000161, 
045017, 045005, 000172, 000174, 000185, 000170, 000169 и 000158, имотът 
актуван с Акт за общинска собственост  № 239/23.04.2014 год.”; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда 
на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите 
с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен 
имот № 000376, с площ 11,949 дка, находящ се в землището на с. Зорница, 
Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№ 349, 378, 377, 
имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 247/16.03.1999 
год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000378, 
ЕКАТТЕ 31379, с площ 2,677 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, 
Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти №№ 000349, 
000377, 000376 и 000014, имотът актуван с Акт за общинска собственост  
№ 238/16.04.2014 год.”; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за откриване на 
процедура за предоставяне на концесия на Поземлен имот  № 000208, с 
площ 10,364 дка, находящ се в землището на с. ДРАКА, община Средец, 
област Бургас, с начин на трайно ползване язовир, с Акт № 470/11.11.2015г.; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, 
представляващи язовири, находящи се на територията на Община Средец; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, 
собственост на община Средец през 2016 година; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на нови размери на данъци в Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Средец; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Субсидия на „Медицински център І” ЕООД гр. Средец; 

9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализация на бюджета на община Средец в §42-14 „Обезщетения и 
помощи за домакинства по решение на общински съвет”; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализиран поименен списък на лицата с право на транспортни разходи 
от местоживеене до месторабота; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предаване за стопанисване, поддържане и експлоатация на Обект: 
„Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на 
водопроводната мрежа на град Средец” на „Водоснабдяване и канализация” 
ЕАД – Бургас; 
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12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на дейностите по Проект BG06-216 „Устойчиво 
развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в 
Община Средец”, Компонент 2 по Програма BG 06 „Деца и младежи в 
риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014, за периода 18.07.2014г.-30.11.2015г.;  

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

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на общински земеделски имоти, находящи се в 
землището на гр. Средец, с. Варовник и с. Драчево; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на имот №000239 находящ се в 
землището на с. Кубадин; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот №223001, 223002, 223003, 223004, 223005, находящи се в 
землището на гр. Средец; 

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот №000511 и №100011 находящи се в землището на 
гр.Средец; 

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на имот №000134 и №000138 
находящи се в землището на с. Сливово; 

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в гр. Средец; 

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в с. Пънчево; 

21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска 
собственост (ЧОС) в с. Кубадин; 

22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на безвъзмездно управление върху част от имот – 
публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец; 

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец; 

24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Сливово; 

25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Момина 
църква; 

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ І-283, кв.31 в 
с.Факия;  
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27.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІ-113, кв.8 в 
с.Драчево; 

28.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в 
Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;  

29.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Определяне на член от състава на Общинския съвет в 
комисията за картотекиране на нуждаещи се граждани по чл.22 от 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 
настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец; 

30.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Избор на представител от състава на Общинския съвет в 
комисията за координиране и разработване на Стратегия за управление на 
общинската собственост за периода 2015г. – 2019г.; 

31.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2015 
година; 

32.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна в представителството на община Средец в Управителните органи 
на Местна инициативна група – Средец; 

33.  Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната 
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, 
относно: Отпускане на финансови помощи; 

34.  Докладна записка от Яна Биюкова – Председател на постоянната комисия 
по „Образование, култура и вероизповедания”, относно: Предоставяне на 
стипендии на студенти, съгласно Наредбата за отпускане на стипендии от 
Община Средец; 

35.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по 
управление на отпадъците и размера на такса битови отпадъци за 2016 
година; 

36.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 3 на Общински 
съвет – Средец./ 

 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Полагане 
на клетва от общински съветник. Уважаеми дами и господа, с Решение №184 от 
26.10.2015г. на Общинската избирателна комисия – Средец, г-н Петьо Георгиев 
Колеолов е избран за общински съветник. Поради обективна невъзможност да положи 
клетва на първото заседание на общински съвет /ОбС/ и с оглед изискването на 
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избирателния кодекс следва да положи клетва. Г-н Колеолов изправете се и 
повтаряйте след мен клетвата. 

 
 „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и 
законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите 
на гражданите от община Средец и да работя за тяхното благоденствие.” 

 
След като произнесе клетвата г-н Петьо Георгиев Колеолов подписа клетвен 

лист. Клетвения лист и Удостоверение №17 от 27.10.2015г. от ОИК са неразделна част 
от материалите на заседание №3 на Общински съвет. 

 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме по дневния ред ТОЧКА ВТОРА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване 
на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за 
концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: 
„Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000158, 
ЕКАТТЕ 31379, с площ 59,317 дка, находящ се в местността „Минчева чешма” в 
землището на с.Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти 
№№ 000157, 000159, 000110, 000160, 0000169, 000170, 000185, 000190, 000168, 
000914, 000165, 000167, 000166, 000165, 000164, 000154, 000155, 000189, имотът 
актуван с Акт за публична общинска собственост № 134/16.10.2013 год., ведно с 
водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000160, ЕКАТТЕ 31379, с 
площ 9,720 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, Област 
Бургас, при граници на имота: имоти 000110, 000161, 045017, 045005, 000172, 
000174, 000185, 000170, 000169 и 000158, имотът актуван с Акт за общинска 
собственост  № 239/23.04.2014 год.”. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 14 
   22 декември 2015 година 

 
ПРЕКРАТЯВА процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на 

Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: 
„Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000158, 
ЕКАТТЕ 31379, с площ 59,317 дка, находящ се в местността „Минчева чешма” в 
землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№ 
000157, 000159, 000110, 000160, 0000169, 000170, 000185, 000190, 000168, 000914, 
000165, 000167, 000166, 000165, 000164, 000154, 000155, 000189, имотът актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 134/16.10.2013 год., ведно с водостопанско 
съоръжение, съставляващо имот № 000160, ЕКАТТЕ 31379, с площ 9,720 дка, 
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находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при 
граници на имота: имоти 000110, 000161, 045017, 045005, 000172, 000174, 000185, 
000170, 000169 и 000158, имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 
239/23.04.2014 год.”, открита с Решение № 950/27.05.2015 год., обективирано в 
Протокол № 59 на Общински съвет – Средец. 

Възлага на Иван Жабов – Кмет на Община Средец да предприеме всички 
надлежни действия по прекратяването на процедурата.  

Настоящето решение може да се обжалва относно неговата 
законосъобразност в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, по 
реда на Глава единадесета от Закона за концесиите. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване 
на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за 
концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: 
„Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000376, с 
площ 11,949 дка, находящ се в землището на с. Зорница, Община Средец, Област 
Бургас, при граници: имоти №№ 349, 378, 377, имотът актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 247/16.03.1999 год., ведно с водостопанско съоръжение, 
съставляващо имот № 000378, ЕКАТТЕ 31379, с площ 2,677 дка, находящо се в 
землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: 
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имоти №№ 000349, 000377, 000376 и 000014, имотът актуван с Акт за общинска 
собственост  № 238/16.04.2014 год.”. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и 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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 15 
   22 декември 2015 година 

 
ПРЕКРАТЯВА процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на 

Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: 
„Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000376, с площ 
11,949 дка, находящ се в землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, 
при граници: имоти №№ 349, 378, 377, имотът актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 247/16.03.1999 год., ведно с водостопанско съоръжение, 
съставляващо имот № 000378, ЕКАТТЕ 31379, с площ 2,677 дка, находящо се в 
землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: 
имоти №№ 000349, 000377, 000376 и 000014, имотът актуван с Акт за общинска 
собственост  № 238/16.04.2014 год.”, открита с Решение № 951/27.05.2015 год., 
обективирано в Протокол № 59на Общински съвет – Средец. 

Възлага на инж. Иван Жабов – Кмет на Община Средец да предприеме всички 
надлежни действия по прекратяването на процедурата.  

Настоящето решение може да се обжалва относно неговата 
законосъобразност в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, по 
реда на Глава единадесета от Закона за концесиите. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
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  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 В залата влезе Стоянка Иванова. 

Динко Цъцаров: Преминаваме към следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния 
ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за откриване на 
процедура за предоставяне на концесия на Поземлен имот  № 000208, с площ 
10,364 дка, находящ се в землището на с. ДРАКА, община Средец, област Бургас, с 
начин на трайно ползване язовир, с Акт № 470/11.11.2015 г.. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и 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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 
   22 декември 2015 година 

 
1. Общински съвет Средец ДАВА СЪГЛАСИЕ за започване на 

подготвителни действия по откриване на процедура за предоставяне на концесия, по 
реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане не Закона за концесиите, за 
отдаването на концесия на Поземлен имот  № 000208, с площ 10,364 дка, находящ се 
в землището на с. ДРАКА, община Средец, област Бургас, с начин на трайно 
ползване язовир, с Акт № 470/11.11.2015 г. 

2. Упълномощава ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ – Кмет на Община Средец да 
осъществи всички подготвителни действия по откриването на процедура за 
предоставяне на концесията, след което да внесе в Общински съвет – Средец 
мотивирано предложение за откриване на процедура за предоставяне на общинска 
концесия. 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

10
  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на 
недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи язовири, 
находящи се на територията на Община Средец. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли въпроси по докладната. Г-н Джермов. 
Петър Джермов: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, уважаеми колеги, моят 

въпрос е относно сформирането на началната тръжна цена с оглед на това, че единият 
язовир е два декара, цената е 300лв., а другия тринадесет декара, цената му е 400лв. С 
оглед на това, че средно ако вземем язовира с двата декара по 150лв. е на декар, мисля 
че трябва да вдигнем малко на тринадесето декара първоначалната тръжната цена.  

Динко Цъцаров: Някой може ли да отговори как е определена цената точно. Г-жо 
Иванова. 

Юлия Иванова: Възлага се на оценител експерт, който прави оценка на 
язовирите и на това основание. На основание на експертния оценител. 

Динко Цъцаров: Г-н Джермов, предложение ли направихте или просто решихте 
да уточните…  

Петър Джермов: Искам да уточня и евентуално да завишим цената на  
тринадесето декара. 

Динко Цъцаров: Цената на язовира имот №000140, която е в момента с начална 
тръжна цена 400лв., какво ви е предложението. 

Петър Джермов: Поне двойно 800лв. 
 Динко Цъцаров: Други предложения има ли колеги. … Ако няма други 
предложения и изказвания, подлагам на гласуване предложението на г-н Петър 
Джермов, имот №000140, който е с начална тръжна цена от 400лв. годишен наем, да 
бъде вдигнат на 800лв., който е съгласен с така направеното предложение, моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

11
Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 8 гласа.  
Динко Цъцаров: Предложението не се приема, остава както е предложено в 

докладната с 400лв. Колеги, гласуваме поименно 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  № 17 
   22 декември 2015 година 

 
І. Допълва списъка на имотите, предвидени за отдаване под наем в Годишната 

програма за управление и разпореждане с  имотите – общинска собственост в 
Община Средец през 2015 г., като в т. Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА СРЕДЕЦ ИМА 
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ , в частта Язовири, включва под №1 и 
№ 2 следните недвижими имоти – публична общинска собственост: 

 Имот № 000140 в землището на с. Бистрец, община Средец, област Бургас, 
с площ 13,007 дка, начин на трайно ползване язовир, АПОС № 220 от 11.09.1998 
година; 

 Имот № 000129 в землището на с. Сливово, община Средец, област Бургас, 
с площ 1,988 дка, начин на трайно ползване язовир, АПОС № 82 от 10.10.2012 год. 

ІІ. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за избор на оператор, чрез 
публичен търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) години следните недвижими 
имоти – публична общинска собственост: 

 Имот № 000140 в землището на с. Бистрец, община Средец, област Бургас, 
с площ 13,007 дка, начин на трайно ползване язовир, АПОС № 220 от 11.09.1998 
година; 

 Имот № 000129 в землището на с. Сливово, община Средец, област Бургас, 
с площ 1,988 дка, начин на трайно ползване язовир, АПОС № 82 от 10.10.2012 год. 

ІІІ. Определя условия за провеждането на публичния търг с явно наддаване 
както следва:  

1. Предмет на търга: 
 Имот № 000140 в землището на с. Бистрец, община Средец, област Бургас, 

с площ 13,007 дка, начин на трайно ползване язовир, АПОС № 220 от 11.09.1998 
година; 

 Имот № 000129 в землището на с. Сливово, община Средец, област Бургас, 
с площ 1,988 дка, начин на трайно ползване язовир, АПОС № 82 от 10.10.2012 год. 

2. Видът на търга - публичен търг с явно наддаване; 
3. Начална тръжна цена: 
 Имот № 000140 – 400,00 (четиристотин лева) лв. годишен наем без 

включен ДДС; 
 Имот № 000129 – 300,00 (триста лева) лв. годишен наем без включен ДДС. 
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4. Начин и срок на плащане на цената, обезпечения и други условия по 

сключване на окончателния договор със спечелилия търга – Годишният наем се 
равнява на 12 (дванадесет) месечни вноски и се изплаща веднъж годишно в срок до 
31.03. на годината, за която е дължим. Наемът за първата година се заплаща при 
сключване на договора за отдаването под наем на язовира. 

5. Дата, място и час на провеждане на търга – Възлага на Кмета на Община 
Средец да определи дата, място и час на провеждане на търга, своевременно след 
влизане на настоящето решение в законова сила. 

6. Депозит за участие в търга -  в размер на 10% от първоначалната цена. 
7. Цена на тръжната документация – документацията се изтегля от сайта 

на община Средец - http://sredets.bg/.  
8. Списък на документите, които се изискват за представяне от 

участниците и за допускане до участие в търга: Кметът на община Средец издава 
заповед за провеждане на търга, в която се посочват изискуемите от участниците в 
търга документи. 

9. Срок за закупуване на тръжната документация и регистриране за 
участие в търга - Възлага на Кмета на Община Средец да определи сроковете 
своевременно след влизане на настоящето решение в законова сила. 

10. Начин и време на извършване на огледа – Всеки кандидат има право на 
оглед на язовира в периода от датата на обявяване на търга за отдаване под наем 
до два дни преди провеждането му. 

IV. Определя права и задължения на страните както следва:  
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ: 
1. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави наетия имот, като 

предаването му се удостоверява с двустранен протокол, подписан от страните, 
който се прилага към настоящия договор.  

2. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да не препятства под каквато и да е 
форма НАЕМАТЕЛЯ при правомерното ползване по предназначение на имота по 
чл.1 от договора. 

3. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи посочения в чл.2 от договора наем в 
лева при подписване на договора. За неиздължаване на определената наемна цена за 
повече от един месец НАЕМОДАТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати 
договора. 

4. Да иска да бъдат прекратявани всякакви действия или бездействия от 
НАЕМАТЕЛЯ, партньорите или клиентите му, които застрашават или увреждат 
имота и другите правно защитени интереси на НАЕМОДАТЕЛЯ. При неизпълнение 
има право на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, както и да 
прекрати едностранно договора. 
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5. Да получи обратно имота след прекратяване на договора във вид и 

състояние, както при предаването му, като се отчете нормалната амортизация. За 
задържане след действието на договора наемодателя има право на обезщетение в 
размер на тройната наемна цена.  

 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ  
1. НАЕМАТЕЛЯТ има право: 

 1.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и 
дейностите, като не допуска действия които могат да доведат до икономическа 
неизгодност на бъдещата му експлоатация, както и да не променя по какъвто и да 
било начин предназначението на обекта. 
 1.2. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство 
на наемната територия. 
 1.3. Да съгласува предварително с НАЕМОДАТЕЛЯ извършването на 
подобрения на наемната територия. 
 1.4. Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, регламентирани в 
документацията, както и всички други дейности, които не противоречат на 
условията на наемния договор и не са забранени от действащото законодателство. 
Да организира и извършва всички дейности в съответствие с изискванията на 
действащото законодателство. 
 1.5. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура. 

1.6. Да получава доходите от извършваната от него дейност чрез 
експлоатация на обекта предмет на наема. 

1.7. Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите, 
които има право само той да извършва съгласно този договор. 

2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава: 
 2.1. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни 
съоръжения на собственика, при изтичане срока на наема, в техническо и 
функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и 
гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира. 
 
 
 2.2. Да заплаща дължимите наемни възнаграждения при условия и срокове, 
договаряни между страните. 
 2.3. Да не прехвърля правата и задълженията си по наемния договор на трети 
лица. 
 2.4. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по експлоатацията 
и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните съоръжения, 
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регламентирани в  Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за 
осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и 
съоръженията към тях и да съобразява дейността си с действащото 
законодателство. 
 2.5. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го 
съоръжения и инфраструктура. 
 2.6. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация в Община 
Средец за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия: 

 При наличие на коловози по короната на стената да се извършва насипване 
на същите; 

 Изготвяне и актуализиране на авариен план; 
 Почистване и насипване със земни маси на сухия и мокрия откос на стената; 
 Поддържане на съществуващата кота на преливния ръб; 
 Поддържане в добро техническо състояние основния изпускател; 
 Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния 

изпускател и преливника. 
2.7. Да предостави места за общо ползване на водите и да осигури ползване на 

вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ на изискванията на 
действащото законодателство и текущо договарян между страните, който не 
възпрепятствува основната дейност. 

2.8. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни 
органи и представителите на НАЕМОДАТЕЛЯ, както и да предоставя 
документацията, уточнена в договора.  

2.9. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, по 
ред текущо уточняван между страните.  

2.10. Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед 
комплексно използване на водите.  

2.11. При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната 
среда, съгласно изискванията на действащото законодателство, както и да 
изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда, 
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната 
на страната и обществения ред.  

2.12. За застрахова за своя сметка обекта на наема, в т.ч. за всички възможни 
щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо 
поддържане и ремонт.  

2.13. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по 
ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

15
2.14. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените 
територии, зони и обекти и на обществения ред: 

а/. При упражняване на правата по наема, както и на съпътстващите права, 
НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на 
човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените 
територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването 
на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет - Средец и действащото 
законодателство; 

б/. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ за 
нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, 
отбраната и обществения ред; 

в/. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен: 
 Да изготви авариен план за действие, в изпълнение на чл.138, ал.3 от Закона 

за водите (ЗВ) и в съответствие с изискванията на чл.35, ал.1 от Закона за защита 
при бедствия и аварии (ЗЗБ) и чл.58, ал.1 от Наредба № 13/29.01.2004 год. за 
условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени 
и съоръженията към тях (обн. ДВ, БР.17 от 2004 год.); 

 Да съгласува аварийния план по предходната точка с НАЕМОДАТЕЛЯ, с 
Областно управление „Пожарна безопастност и защита на населението” – Бургас и 
със собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в 
тримесечен срок от подписване на договора; 

г/. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ; 
д/. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ; 
е/. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните 

органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на 
обществения ред. 

2.15. По време на експлоатацията и евентуални  строително-ремонтни 
дейности в границите на имота да бъдат спазвани изискванията на Закона за 
културното наследство. 

2.16. Всички извършени подобрения в наемния обект са за сметка на 
НАЕМАТЕЛЯ. НАЕМОДАТЕЛЯТ не дължи никакви обезщетения за извършените 
подобрения. 

2.17. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство 
или други действия, които могат да доведат до увреждане на околната среда или 
имота – предмет на настоящия договор.  

2.18. Да поддържа обекта в добро техническо състояние да не извършва и да 
не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на 
имота  и изградените в него съоръжения. 
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2.19. Да извършва дейността при спазване на съответните технологични 

изисквания.  
2.20. Да изпълнява предписанията на НАЕМОДАТЕЛЯ и на оторизираните 

лица.  
2.21. Да не допуска действия на трети лица и да не предявява претенции за 

обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства.  
2.22. За извършване на дейности по водовземане, както и  за извършване на 

дейности в акваторията на язовира, водоема или изкуствената водна площ е 
необходимо издаване на разрешително за използване на воден обект по Закона за 
водите.  

2.23. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на специалните 
закони и съответните забрани, свързани с предмета на наема, както следва:  

а).Относно забраните на наемната територия:  
По смисъла на Закона за водите (§ 1, ал.1, т.26 от допълнителните 

разпоредби):“прилежащи земи на водохранилища” са земите, които се заливат при 
най-високо водно ниво на водохранилището. 

В принадлежащите земи на водохранилищата се забранява: 
 Складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци; 
 Строителство на животновъдни ферми; 
 Строителство на стопански и жилищни постройки;  
 Миенето и обслужването на транспортни средства и техника; 
 Засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система; 
 Изхвърлянето на отпадъци. 

 б). Относно предоставянето на вода от язовира за напояване на земеделски 
производители: 

Осигуряването на вода на земеделските производители е необходимо да стане 
в съответствие с разпоредбите на Закона за водите, съгласно които: 

“Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен: 
1. В случаите по чл.43, ал.2; “Физическите лица – собственици или ползватели 

на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните 
образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за 
собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води”. 

2. За дейностите по защита на населението при обявено бедствено 
положение по реда на Закона за защита при бедствия; 

3. В случаите по чл.58 , ал.1, т.1 и 2. (Разрешително не се изисква, а е 
необходимо  само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата 
дирекция за извършване на следните дейности: 1. развитие, модернизиране или 
технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, 
водещи до незначително изменение на количеството и качеството на използваните 
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води, определено с вече издаденото разрешително; 2. ползване на повърхностни 
води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането 
на даден строителен обект, ако отнеманото водно количество е по-малко от 10 
литра на секунда и полученият отток след използването влияе незначително на 
качеството на водите). 

Извън предвидените в закона случай НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да инициира 
процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, на 
основание чл.46, ал.1, чл.60, ал.1 от Закона за водите, като разходите за издаването 
на разрешението са за негова сметка.  

в). Във връзка със Закона за защитените територии:  
1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да не се 

унищожават и нарушават местообитанията на безгръбначни, риби, земноводни, 
влечуги и бозайници, включително и на защитените видове.  

2. Да не се възпрепятства достъпа на  животните от т. 1 до язовирите, 
водоемите и изкуствени водни площи и зоните около тях във връзка с тяхното 
хранене и др. необходимости. 

3. Да не се нарушават условията на живот на видовете от т. 1, като се 
отводняват, пресушават, замърсяват с отпадъци и химични вещества местата за 
обитания. 

4. Да не се възпрепятства денонощната миграция на животните от т. 1. 
5. Да не се пречи на размножителния процес на видовете от т. 1. 
6. Да не се разрушават и унищожават местата за отглеждането на малки на 

животните от т. 1. 
7. Да не се унищожава хранителната среда на видовете от т. 1. 
8. Зарибяването да се съгласува с НСЗП (МОСВ) и РИОСВ с цел запазване на 

видовете от т. 1. 
2.24. При упражняване на правата си НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да спазва 

всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските 
съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната 
сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно 
наредбите на Общински съвет – Средец и действащото законодателство. 

2.25. При изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи 
вълни, при възникнала авария в обекта или при извършване на ремонтни работи 
НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен: 

а) незабавно да започне провеждането на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи; 

б) незабавно да съобщи за аварията на Областно управление “Пожарна 
безопасност и защита на населението”, и на кмета на общината; 
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в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на 

аварията и нейното ликвидиране. 
2.26. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да има “Инструкция за експлоатация и 

поддържане”, съобразена с язовира, изготвена от квалифицирани специалисти и 
утвърдена от собственика, в срок до 1 (един) месец, считано от сключване на 
договора, както и да я актуализира своевременно.  

3. Други изисквания, които е длъжен да спазва НАЕМАТЕЛЯТ или да следи за 
спазването им от трети лица, свързани с безопасната експлоатация на обекта: 
 3.1. Абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира, както и 
поставяне на телени мрежи по тях. 
 3.2. Ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и 
наличието на просмукващи води от стената. 
 3.3. Редовно да се почистват сухия и мокър откос на стената от дребна 
растителност и дървета. 
 3.4. Преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти. 
 3.5. Изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност и при 
необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните води, за да се 
предотврати скъсване на стената. 
 3.6. При улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум, 
никога да не се изпуска през лятото, а само на есен, за да може  да се напълни през 
зимата. 
 3.7.Дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг нежелан 
инцидент, да се уведоми незабавно кмета на населеното място, в чието землище е 
хидротехническото съоръжение. 
           3.8. По време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в 
границите на имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2  
от Закона за културното наследство. 

3.9. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да следи за спазване на забраните за: 
- преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен 

когато има направен път; 
- засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и 

прокопаване на язовирни стени за монтиране на допълнителни водовземни 
съоръжения; 

- извършване на паша по сухия откос на язовирните стени; 
- засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние 

по-малко от 10 m от откосите; 
- къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на 

разстояние не по-голямо от 200 m. 
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3.10. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да упражнява контрол за ползването на 

плавателни съдове в язовирите да се извършва при спазване на изискванията на 
Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (ДВ, 
бр. 65 от 1996 г.).  

V. Възлага на Кмета на община Средец да организира тръжна процедура и 
сключи договор за наем със спечелилия участник. 
 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 4 

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков  въздържал се 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов        против 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков  въздържал се 
  12.  Светла Иванова Джермова       против 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова  въздържал се 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ШЕСТ от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на 
Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на 
община Средец през 2016 година. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и 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 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 18 
   22 декември 2015 година 

 
 

1. Общински съвет на община Средец приема и одобрява Годишен план за 
ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 
2016 год. 

2.  Добивът и продажбата на дървесина да се осъществява по един от 
следните начини: 

● Добив и продажба на добита дървесина от склад съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1, 
3 и 8, ал.2, ал3; чл. 12, ал. 1 и чл. 66 от същата наредба в размер на 16 596 плътни  м3 
(прогнозно количество). 

● Продажба на стояща дървесина на корен съгласно чл. 49, ал. 1 от 
Наредбата в размер на 3 827 плътни м3 (прогнозно количество). 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” – 12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков  въздържал се 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов  въздържал се 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова въздържал се 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова  въздържал се 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДМА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на 
нови размери на данъци в Наредбата за определяне размера на местните данъци 
на територията на община Средец. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване. Г-н Гърков. 
Живко Гърков: Ние разгледахме този въпрос снощи на заседанията на 

постоянните комисии. Бих искал отново да покажете едно сравнение за разликите от 
сега съществуващите местни данъци и такси, и увеличението като цифри когато ще 
последва от 2016г. 

Веселина Пашова: Очакванията са някъде около сто хиляди да се увеличат, за 
данъците говоря конкретно. 

Живко Гърков: Не, говоря специално затова досега е било да кажем два и 
половина, сега става три, просто искаме да чуем, ако е възможно разбира се малко по-
подробно как се увеличава и колко се увеличават местните данъци и такси. 

Веселина Пашова: Като приходи колко ще постъпят ли. 
Живко Гърков: Не, говоря било е два промила и половина сега става три, това 

искам да чуя, било е да кажем 10лв. на кв.м. сега става 15 и не го казвам само на себе 
си и за ОбС, а и за хората които присъстват в тази зала, защото считам, че всеки който 
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е дошъл тука се интересува от това и би трябвало да успее да стъпи на база 
сравнение за какво става дума, по-просто и по-лесно за разбиране. 

Веселина Пашова: Аз ви казах в общ размер очакванията колко са от 
увеличаване на общо данъците, ако искате по определените данъци, нямам такава 
готовност. 

Живко Гърков: Не като очаквана сума от приходи, като цифри, нали ви казвам 
два промила беше досега таксата, сега става три. 

Веселина Пашова: Около седемдесет хиляди се очакват приходи, за данък 
недвижим имот. 

Живко Гърков: Колко беше досега патентния данък на квадратен метър. 
Веселина Пашова: Десет лева. 
Живко Гърков: Сега става петнадесет. Ето това просто исках да чуя, за да чуят и 

останалите хора. 
Веселина Пашова: Искахте ставката да се изкаже. Понеже не прочетох 

докладната от началото, там си го пише. 
Живко Гърков: Но това, че го пише го знаем ние общинските съветници, а тъй 

едно управление би следвало да е прозрачно и гражданите да знаят за какво става 
дума, просто исках да го чуят за какви размери в абсолютни стойности става дума 
като увеличение, нищо повече за изясняване. 

Динко Цъцаров: Докладната е качена и на сайта на общината и гражданите могат 
да се запознаят през сайта на общината. 

Живко Гърков: Добре, това пречили да се повтори, ако пречи да си замълча 
тогава. Знам че е качено, само че не всеки има интернет. 

Веселина Пашова: Данък недвижим имот от 2012г. ставката е две и половина на 
хиляда или два и половина промила върху данъчната оценка, сега предлагаме да стане 
три промила върху данъчната оценка. Патентния данък от 2008г. не е променен е 
десет лева на квадратен метър за търговска дейност, сега предлагаме да стане 
петнадесет лева за един квадратен метър на обект за търговска дейност. Облекчението 
за автомобилите за действащи катализатори до момента е тридесет на сто 
увеличението, сега предлагаме да стане двадесет на сто. И туристическият данък, 
нощувката в категория една звезда се увеличава от четиридесет стотинки на петдесет 
стотинки. 

Петър Джермов: Данък недвижими имоти е в промили, а в процентно 
съотношение увеличението ще бъде с колко процента. 

Веселина Пашова: Петдесет процента. Промилите са на хиляда, а 50% на сто. 
Живко Гърков: Можете ли ориентировъчно да ми кажете колко души на 

територията на община Средец плащат в момента патентен данък. 
Веселина Пашова: За тази година сме приели сто двадесет и седем декларации 

дължащи патентна дейност, но не всички са с търговска дейност. Мога да го погледна, 
имам справки, но повече от половината са с търговска дейност. 

Живко Гърков: Не, благодаря това е достатъчно. По отношение на хора 
развиващи търговска дейност, като бройка. 

Веселина Пашова: Тази година във връзка с граничните имаме четиридесет.  
Живко Гърков: Нормално колко бяха. 
Веселина Пашова: Мотела, Божура, тези които предлагат нощувки. 
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Динко Цъцаров: Други въпроси има ли колеги. Г-н Германов. 
Янко Германов: Не ми стана ясно, и към г-н кмета и към общинските съветници 

на ГЕРБ, не знам кой им е ръководител на групата. 
Динко Цъцаров: Г-жа Стоянка Иванова е ръководител на групата. 
Янко Германов: Значи в предизборните говорения на партия ГЕРБ се говореше 

за увеличаване на работните места, увеличаване на социалната политика, увеличаване 
заплатите на хората и т.н. Тука виждаме увеличаване на данъци,  което е в противовес 
на тяхната политика, как могат да ми отговорят те или аз се бъркам нещо. Изпълняват 
ли си те предизборните обещания или обратно, те правят нещо друго, може да греша, 
просто искам да чуя един отговор, ако е възможно естествено. Благодаря. 

Инж. Иван Жабов: Уважаеми г-н председател, дами и господа общински 
съветници, скъпи гости, аз мисля че изборите свършиха преди един месец и половина, 
тогава ние обещавахме нещо, което ще изпълним в порядъка на тези четири години. И 
доколкото имам някакъв спомен вашите предложения не бяха никакви, а само 
оплювахте хората които са работили досега. Мандата сега започва, аз мисля, че в 
момента това е най-правилното решение, има си план по който работим. 

Янко Германов: Никой не говори за предизборни кампании в момента, че ще има 
нови предизборни кампании, не знам кой ви е оплювал и как ви е оплювал, ако имате 
нещо кажете. Просто искам да питам, че вие което го казвате не го вършите, започвате 
точно с обратното, което казвате не се изпълнява, а се изпълнява обратното. Вдигате 
данъци, а това са петдесет процента на всички хора, ами малко ли е, който всеки има 
имот, ами всеки който търгува виждаме тука или се занимава с някакъв бизнес му се 
вдига. На какво основание, на вдигане на производителността ли на какво, намаляне 
на хората без работа ли, на какво, да не говорим глупости, ние говорим за конкретни 
неща ние така си говорим с хората, защо говорите едно, а изпълнявате друго, това 
искаме да питаме. Глупости, някой ви плюл. 

Динко Цъцаров: Други изказвания колеги.  
Живко Гърков: Ще имаме ли право да обясним вота си на гласуване след това. 
Динко Цъцаров: Ако гласувате против, имате право на обяснение на отрицателен 

вот. … Ако няма други изказвания да преминем към поименно гласуване. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” – 8 
                   “против” – 6 
               “въздържали се” – 2 

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков        против 
  5.   Ивелина Христова Димитрова въздържал се 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов        против 
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 10.  Петьо Георгиев Колеолов въздържал се 

  11.  Румен Хърсев Чанков       против 
  12.  Светла Иванова Джермова      против 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова       против 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов       против 

 
След резултата от гласуването за точка седем от дневния ред – Приемане на 

нови размери на данъци в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Средец, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 19 

   22 декември 2015 година 
 

Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нови размери на данъци 
в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община 
Средец. 
 
 Живко Гърков: Тъй като ми позволява правилника за работа на общинския съвет 
бих искал с няколко думи само да обясня отрицателния си вот. Обръщам се към 
колегите си. Уважаеми колеги, и най-вече вие от управляващото се мнозинство, няма 
да се връщаме на предизборни кампании и няма да изпадам в подробности. Просто 
искам да ви попитам, говорили ли сте с вашите избиратели, които вас ви избраха, 
какво е отношението им към повишаване на данъка в община Средец и ако не сте, 
моля ви направете го. Защото ние тук които сме гласували против сме говорили и 
***** крайно отрицателен. Да, това е начин за повишаване на приходи в общината, 
това е само един от начините и това е най-лесния и най-безболезнения начин. Какво 
правим ние с увеличаването на едни данъци, най малкото съгласно всички 
икономически закони в началото това говори до намаляне на събираемоста на тези 
данъци. Т.е. коректните данъчни платци като процент ще останат по-малко коректни и 
някои от тях ще спрат да плащат тези данъци. Второ, и малкото останала местна 
инициатива на територията на тази община ще бъде затруднена поради това, че се 
увеличава данъчната тежест. Ако по този начин ще се разкриват работни места или ще 
се увеличава местния бизнес, за мен това просто не е така. В край на краищата ние сме 
избрани тук не за друго, а да се опитаме да подобрим живота и благосъстоянието на 
гражданите на община Средец. За мен увеличаването на данъчната тежест, не е начина 
да се подобри състоянието на гражданите на община Средец и най-вече на тези, които 
колкото и малко да останаха се опитват да работят сами, да създават собствено заетост 
и да не тежат на социалните служби. 

Динко Цъцаров: Г-н Гърков, две минути е… 
 Живко Гърков: Благодаря ви, приключих. 
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 Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към ТОЧКА ОСЕМ от дневния ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Субсидия на „Медицински център І” ЕООД гр. Средец. 

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

Динко Цъцаров: Г-н Германов. 
Янко Германов: Аз специално подкрепям изплащането на тези разходи, ние им 

помагаме, а те с какво ще помогнат, защото виждаме през предната година в 
годишния отчет, аз не виждам управителя на МЦ, те имат средно на ден по един 
прегледан пациент на база платени такси, тази такса за преглед. Ако ще преглеждат по 
един човек, то не е реално, значи има някакво неправилно отчитане на техните 
приходи. Нека да се извика пред нас шефа на медицинския център да обясни и да 
видим как и те да си помагат, а не само ние да им помагаме, мисля че това са нереални 
цифри и някои други неща. Да го извикаме това е моето предложение. 

Динко Цъцаров: Стана дума в комисиите, викали сме го и преди, поемам 
ангажимент, ще го извикаме на следващите комисии или пък ако кажете на някоя по 
ранна дата, проблема е голям, всички го знаем, така или иначе за съществуването на 
медицинския център е необходима тази субсидия. Ако няма други изказвания 
подлагам на гласуване проекта за решение в докладната записка, който е съгласен 
моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 
   22 декември 2015 година 

 
 1. Дава съгласие за отпускане на субсидия на МЦ I ЕООД  в размер на 12 238,00 
лв.  
 2. Увеличава § 43-02 „Субсидия за осъществяване на болнична помощ” във 
Функция  „Здравеопазване”, Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” с 
12 238,00 лв. 
 3. Намалява § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 12 238 лв. 
 4. Трансформира предоставената съгласно Решение № 885/17.02.2015 година 
на Общински съвет гр.Средец , временна финансова помощ за МЦ I Средец в размер 
на 12 000 лв. от § 72-01 «Временна финансова помощ» в § 43-02 „Субсидия за 
осъществяване на болнична помощ”. 
 5. Дава съгласие предоставената през бюджетната 2014 година временна 
финансова помощ в размер на 15 000 лв. на МЦ I Средец да бъде отписана от 
вземанията на Община Средец. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

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

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на бюджета на 
община Средец в §42-14 „Обезщетения и помощи за домакинства по решение на 
общински съвет”. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 21 
   22 декември 2015 година 

 
1. Завишава § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет” в 

Местни дейности – Функция „Общи държавни служби”, Дейност 122 „Общинска 
администрация” с 2 000 лв. Като плана на помощите отпускани по решения на 
Общински съвет гр. Средец става 13 000 лв., а помощите по решения на кмета на 
общината става 19 000 лв. 

2. Намалява § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” в Местни 
дейности от Функция „Разходи некласифицирани в др. функции” с 2 000 лв. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 6 

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков  въздържал се 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов  въздържал се 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков  въздържал се 
  12.  Светла Иванова Джермова въздържал се 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова  въздържал се 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран поименен списък 
на лицата с право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 
 Динко Цъцаров: Г-н Гърков. 
 Живко Гърков: Да не би да има някаква техническа грешка т.III става дума за 
Красимир Стоянов Тодоров, автобусен превоз „гр.Бургас-гр.Средец-гр.Бургас”, би 
трябвало да е „гр. Средец – с. Проход - гр.Средец”, да се поправи.  
 Петя Бойчева: Да техническа грешка е. 

Динко Цъцаров: Решението е допълнено с нова точка „IV. Дава съгласие за 
изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота за бюджетната 2015 
година, в размер на 50 % от стойността на билета на междуградския автобусен превоз 
по маршрут гр. Средец – с. Радойново – гр.Средец, Николина Господинова Алексиева 
– кметски наместник на село Радойново   считано от 24.11.2015 г.”. 
 Живко Гърков: Бихте ли могли да ми кажете като бройка на колко души са 
плащани транспортни разходи за работа в община Средец през 2014г. и на колко през 
2015г. 
 Петя Бойчева: Сега точно бройката не мога да я кажа, няма промяна, няма 
текучество. 

Живко Гърков: Благодаря. Значи аз виждам, че тези хора наистина са нужни на 
община Средец, тъй като трябва да се поддържа нормален живот на гражданите да се 
осигурява това като обслужване и да се учат децата ни. Така че тука в случая въобще  
не става дума за някакво заяждане по отношение на транспортните разходи, да, те са 
необходими. 
 Петър Джермов: Искам да попитам как точно е определено на кой 100% 
заплащане, на кой 50% и на кой 85%, това само не мога да разбера. 
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 Петя Бойчева: Имаме наредба за народната просвета, имаме наредба и за 
бюджета в която определя процентите, които могат да бъдат давани за вътре в 
общината и извън, така се делят. Вътре които са в общината са 50%, а извън границите 
на общината са 85%. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 22 
   22 декември 2015 година 

 
I. Утвърждава Актуализиран поименен списък на лицата с право на 

транспортни разходи от местоживеене до месторабота към Приложение 7 от 
Решение на ОС  №  885/17.02.2015 г. за  Функция „Образование” – Дейност „Общо 
образователни училища (СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Средец, ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий” с. Загорци, ОУ „А.Страшимиров” с. Дебелт, ОУ 
„Н.Й.Вапцаров”) с. Факия и Дейност „ЦДГ и ОДЗ ”(ОДЗ” Бърборино” гр. Средец) 
както следва: 

 
Функция”Образование” 

 
1. Дейност „Общо образователни училища” 

        1.1. Преподаватели от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Средец пътуващи 
по маршрута гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас както следва: 
 Албена Илиева Илиева – старши учител;  
 Веселина Цветелинова Калчева – младши учител; 

Георги Вълчев Ташев- старши учител; 
Диана Михайлова Михайлова – старши учител; 

 Красимир Христов Иванов – учител; 
 Марияна Димова Стамболиева – младши учител; 

Радост Стоянова Стоянова – старши учител; 
Радостина Пенкова Косева – младши учител; 
Станка Колева Андонова – старши учител; 

 Янка Милева Костадинова – старши учител; 
 1.2. Преподавател от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” пътуващ по маршрут 
с.Загорци – гр.Средец – с.Загорци  

Добринка Николова Желева – старши учител пътуваща по маршрут с.Загорци- 
гр.Средец – с.Загорци 
         1.3. Преподаватели от ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт  – двама по 
маршрут гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец: 
 Стамена Иванова Дякова– директор 
 Красимира Веселинова Минева– младши възпитател начален курс 

1.4.Преподаватели от ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт - деветима, 
пътуващи по маршрут  гр.Бургас – с.Дебелт – гр.Бургас, както следва:      

Мила Недялкова Братванова – старши учител начален курс;  
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Мариана Русева Вълчева – старши учител начален курс; 
Светла Ганева  Палазова – старши учител начален курс; 

 Татяна Димова Петрова – старши възпитател начален курс; 
 Николина Пейчева Бимбалова – старши учител среден курс; 

Станимира Йорданова Димитрова – старши учител среден курс; 
 Паунка Николава Димитрова – старши учител среден курс; 
         1.5. Преподаватели от ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци  –  

Преподаватели пътуващи по маршрута гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец, 
както следва:   

Стоянка Тодорова Иванова - директор 
Ганка Янева Арабаджиева – старши възпитател; 

 Мариана Стоилова Златарова – главен учител в прогимназиален етап; 
 Сотирка Лазарова Танева – старши учител в начален етап; 
 Ирина Петкова Тодорова – старши учител в прогимназиален етап 
 Стоянка Кралева Калудова – старши възпитател в начален етап; 
 Росица Димова Арабаджиева  – учител в начален етап; 
 Диана Стоянова Димитрова – възпитател в прогимназиален етап; 
 Силвия Петрова Димитрова – учител в прогимназиален етап; 
 Славчо Стоянов Димитров – старши учител в прогимназиален етап; 
 Росица Христова Рускова – възпитател в прогимназиален етап. 
 1.6. Преподаватели пътуващи по маршрута гр.Бургас – с.Загорци – гр.Бургас, 
както следва: 
 Руслана Любенова Тодорова – старши учител в прогимназиален етап; 
 Таня Димитрова Иванова – ст.учител начален етап. 
  1.7. Преподаватели от ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Факия  - четирима , пътуващи по 
маршрута гр.Средец – с.Факия – гр.Средец , както следва : 
 Антоанета Сотирова Желязкова – старши учител; 
 Недка Ангелова Николова – учител; 
 Теодора Стоянова Савова – учител; 
 Баю Георгиев Желязков - възпитател 
 
 2. Дейност „ЦДГ и ОДЗ”  
 2.1. Пътуващи учители от ОДЗ „Бърборино” гр.Средец – двама,пътуващи по 
маршрут гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас, както следва: 
 Маргарита Желева Чанева- учител; 
 Райна Панайотова Гочева – учител.          

ІІ. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота за бюджетната 2015 година, в размер на 85 % от стойността на 
билета на междуградския автобусен превоз по маршрут гр. Бургас – гр. Средец - 
гр.Бургас на Лазар Златков Налбантов – Директор Общински детски комплекс  
считано от 01.09.2015 г.   

III. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота за бюджетната 2015 година, в размер на 50 % от стойността на 
билета на междуградския автобусен превоз по маршрут гр. Средец – с. Проход - 
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гр.Средец на  Красимир Стоянов Тодоров – кметски наместник на село Проход   
считано от 03.07.2015 г.   

IV. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота за бюджетната 2015 година, в размер на 50 % от стойността на 
билета на междуградския автобусен превоз по маршрут гр. Средец – с. Радойново – 
гр.Средец, Николина Господинова Алексиева – кметски наместник на село Радойново   
считано от 24.11.2015 г.   
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предаване за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на Обект: „Доизграждане на 
канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа 
на град Средец” на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас. 

Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на 
територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация. Г-жа 
Стоянова предложи стопанисването от ВиК да продължи двадесет години. 

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

докладната записка с направеното допълнение. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – 
няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 23 

   22 декември 2015 година 
 

1. Учредява право на безвъзмездно стопанисване, поддръжка и експлоатация на 
обект: „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на 
водопроводната мрежа на град Средец”, съгласно разрешение за ползване №ДК-07-Б-
205/01.10.2014г. и разрешение за ползване №ДК-07-Б-206/01.10.2014г. и протоколи 
образец 16 към чл.7, ал.3, т.16 на Наредба №3 / 2003г. за установяване на годността 
за ползване на строежа, „Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас за срок от 
двадесет години. 

2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно 
стопанисване, поддръжка и експлоатация на обект: „Доизграждане на 
канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град 
Средец”. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
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  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на дейностите по Проект BG06-216 „Устойчиво развитие 
чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”, 
Компонент 2 по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск”, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, 
за периода 18.07.2014г.-30.11.2015г.. 

Докладва Маргарита Стойчева – гл. експерт „УЕПП”, дирекция „Икономическо 
развитие, земеделие и гори и 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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 24 
   22 декември 2015 година 

 
 Приема отчет за изпълнение на Проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез 
мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”, Компонент 
2 по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за периода 
18.07.2014г.-30.11.2015г.. 
 
 
 От залата излезе Стоянка Иванова. 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ 
от закупуване на имот в с. Момина църква по реда на чл.199, ал.1 и 2 от Закона за 
устройство на територията. 
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Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 
   22 декември 2015 година 

 
 Общински съвет на община Средец отказва да закупи недвижим имот с площ 
от 70 кв.м. с предложена цена от 500лева /петстотин лева/, представляващ част от 
имот пл. № 439 в квартал 32 по плана на с. Момина църква, който по подробен 
устройствен план е предвиден за изграждане на обект – публична общинска 
собственост – улица и дава съгласие същият да бъде продаден от собственика 
„Ласковец – Трейд” ЕООД на трето лице. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

От залата излезе Живко Гърков. 
Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния 

ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на общински земеделски имоти, находящи се в землището на 
гр. Средец, с. Варовник и с. Драчево. 
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 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП” при общинска администрация. 
Г-жа Иванова допълни нов имот в землището на гр. Средец ”- имот №019015 с площ 
30,518 дка, изоставена нива, VІІ категория, в м. „Лисичи баир””. 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 26 

   22 декември 2015 година 
 

 1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъдат отдадени под 
наем, чрез публичен търг с явно наддаване следните имоти:  
 Землище гр. Средец: 
- имот №000770 с площ 12,263 дка, изоставена нива, VІІ категория, в м. „Лисичи баир”   
- имот №000786 с площ 5,181 дка, изоставена нива, VІІ категория, в м. „Лисичи баир”   
- имот №000811 с площ 3,063 дка, изоставена нива, VІІ категория, в м. „Лисичи баир”   
- имот №000814 с площ 3,372 дка, изоставена нива, VІІ категория, в м. „Лисичи баир” 
- имот №019015 с площ 30,518 дка, изоставена нива, VІІ категория, в м. „Лисичи баир”   
Землище с. Варовник: 
- имот №000001 с площ 51,325 дка, изоставена нива, VІІ категория, в м. „Лисичи баир”; 
Землище с. Драчево: 
- имот №035244 с площ 66,242 дка, нива ІХ категория, в м.”Тютюнлука”; 
- имот №033073 с площ 2,990 дка, нива, VІІ категория, в м.Алексов кладенец”.   
 2. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата на търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на описаните в т.1 имоти за срок до 10 стопански 
години, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договори 
за наем, считано от стопанската 2015/2016 г., при начална тръжна цена 8,00 
лева/дка за имоти VІІ категория и 7,00 лева/дка за имоти VІІІ и ІХ категория. 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков    - 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
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  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 

 
В залата влязоха Стоянка Иванова и Живко Гърков. 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на 
трайно ползване на имот №000239 находящ се в землището на с. Кубадин. 

Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и 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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 27 

   22 декември 2015 година 
 

1. Общински съвет на община Средец дава предварително съгласие за 
извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир, находящ се в имот №000239 с 
площ 2,268 дка по КВС на с. Кубадин.  

2. Упълномощава Кмета на община Средец да назначи експертен технически 
съвет, който да приеме доклада по извършената оценка на работата и 
ефективността на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир, находящ се 
в имот №000239 по КВС на с. Кубадин и прецени необходимостта от извършване на 
инспекция за оценка на сигурността и анализ на техническото състояние на 
язовирната стена и съоръженията към нея. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
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  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Колеги, ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот №223001, 223002, 223003, 223004, 223005, находящи се в 
землището на гр. Средец. 

Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и 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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 28 
   22 декември 2015 година 

 
 1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 
№223001  в размер на 2445,00 лева, за имот №223002  в размер на 2445,00 лева, за 
имот №223003 в размер на 2445,00 лева, за имот №223004 в размер на 2445,00 лева и 
за имот №223005 в размер на 2440,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС, на следните имоти, находящи се в землището гр.Средец, 
м.”Божура”: 
 - имот №223001, с начин на трайно ползване- залесена територия, 
широколистна гора попадаща в отдел 104/в1, с площ 0,875 дка, с отреден УПИ І 
/парцел едно/, квартал 23 по ПУП на ТК „Божура”, с граници и съседи: имот 
№223002, 238008, 237008, при начална тръжна цена 2690,00 лева; 
 - имот №223002, с начин на трайно ползване- залесена територия, 
широколистна гора попадаща в отдел 104/в1, с площ 0,875 дка, с отреден УПИ ІІ 
/парцел две/, квартал 23 по ПУП на ТК „Божура”, с граници и съседи: имот 
№223001, 238008, 223003, 237008, при начална тръжна цена 2690,00 лева; 
 - имот №223003, с начин на трайно ползване- залесена територия, 
широколистна гора попадаща в отдел 104/в1, с площ 0,875 дка, с отреден УПИ ІІІ 
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/парцел три/, квартал 23 по ПУП на ТК „Божура”, с граници и съседи: имот 
№223002, 238008, 223004, 237008, при начална тръжна цена 2690,00 лева; 
 - имот №223004, с начин на трайно ползване- залесена територия, 
широколистна гора попадаща в отдел 104/в1, с площ 0,875 дка, с отреден УПИ ІV 
/парцел четири/, квартал 23 по ПУП на ТК „Божура”, с граници и съседи: имот 
№223003, 238008, 223005, 237008, при начална тръжна цена 2690,00 лева; 
 - имот №223005, с начин на трайно ползване- залесена територия, 
широколистна гора попадаща в отдел 104/в1, с площ 0,873 дка, с отреден УПИ V 
/парцел четири/, квартал 23 по ПУП на ТК „Божура”, с граници и съседи: имот 
№223004, 238008, 223006, 237008, при начална тръжна цена 2690,00 лева.  
 3. Упълномощава Кмета на Общината да  проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 
 В залата влязоха коледарчета от обединените детски заведения в града. Децата 
представиха чудесна коледно-новогодишна програма с танци, песни и стихчета с 
които поздравиха кмета, общинските съветници и гостите.  
 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

42
След програмата Председателят на съвета обяви петнадесет минути почивка. 

След изтичане на почивката общинският съвет продължи работа с кворум от 
четиринадесет общински съветника. 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред 
– Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот №000511 и №100011 находящи се в землището на гр. Средец. 

Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и 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” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 29 
   22 декември 2015 година 

 
 1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 
№000511 в размер на 5454,00 лева и за имот №100011 в размер на 1964,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС, на имоти находящи се в землището на гр. Средец: 
- имот №000511 с площ 7,523 дка, с начин на трайно ползване – друга 
селскостопанска територия, ІІІ категория, находящ се в м.”Малката река”, с 
граници и съседи: имот №000510, 026201, 026187, 026200,  при начална тръжна цена 
6000,00 лева; 
- имот №100011 с площ 2,805 дка, с начин на трайно ползване – друга 
селскостопанска територия, ІІІ категория, находящ се в м.”Кръста”, с граници и 
съседи: имот №025040, 000679, 000482, 025038 при начална тръжна цена 2160,00 
лева. 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да  проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
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  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов   - 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 

Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на имот №000134 и №000138 находящи се 
в землището на с. Сливово. 

Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 30 
   22 декември 2015 година 

 
Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъде променен начина на 

трайно ползване на имот №000134 и №000138 находящи се в землището на 
с.Сливово, от пасище с храсти на изоставена нива и обявява имотите за частна 
общинска собственост. 
 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
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  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов   - 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване 
право на строеж за изграждане на трафопост в гр. Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 31 
   22 декември 2015 година 

 
1. Одобрява пазарната стойност на правото на строеж в размер на 100,00 лева 

/без вкл. ДДС/.  
2. Учредява възмездно право на строеж за изграждане на трафопост върху 6 

кв.м. в УПИ ІІІ - 30, квартал 26 по ПУП на ТК „Божура” на гр. Средец, целият с площ 
30 кв.м., при граници на имота: УПИ І, терен за курортна гора и улица, с Акт за ЧОС 
№ 3131 от 08.10.2015 г., на ЕВН България ЕР ЕАД за сумата от 100,00 лв. 

3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване възмездно 
право на строеж. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
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  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов   - 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 В залата влезе Стоянка Иванова. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на 
строеж за изграждане на трафопост в с. Пънчево. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 32 
   22 декември 2015 година 

 
1. Одобрява пазарната стойност на правото на строеж в размер на 35,00 лв. 

/без вкл. ДДС/.  
2. Учредява възмездно право на строеж за изграждане на трафопост върху 6 

кв.м. в УПИ І  квартал 3 по плана на с. Пънчево, целият с площ 30 кв.м., при граници 
на имота: от две страни улица и имот № 000036, с Акт за ПОС № 247 от 
12.05.2014г., на ЕВН България ЕР ЕАД за сумата от 35,00 лв.  

3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване възмездно 
право на строеж. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
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  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов   - 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване 
право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) 
в с. Кубадин. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 33 
   22 декември 2015 година 

 
           1. Учредява право на безвъзмездно ползване на „ЛОВНО – РИБАРСКО 
ДРУЖЕСТВО ОРЛОВИЦА” гр. Средец с Председател на Управителния съвет Иван 
Вълков Кокаланов, върху имот – частна общинска собственост, представляващ 
полуподземен етаж от едноетажна сграда със з.п. 80 кв.м., изградена в  УПИ І – 
имот 208 и 209 в кв.23 по ПУП на с. Кубадин, с Акт за ЧОС № 1435/ 30.04.2004г., при 
граници: УПИ ІІ-207, УПИ XVІ-207 и от две страни улица. 
          2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за учредено право 
на безвъзмездно ползване за срок от 5 /пет/ години. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
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  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов   - 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване 
право на безвъзмездно управление върху част от имот – публична общинска 
собственост (ПОС) в гр. Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 34 
   22 декември 2015 година 

 
           1. Учредява право на безвъзмездно управление на Областна дирекция 
„Земеделие” гр. Бургас, представлявано от Лидия Станкова – Директор, за нуждите 
на Общинска служба по земеделие гр. Средец, върху част от имот – публична 
общинска собственост, представляващ пет стаи с номера 7, 8, 9, 10 и 11а, с обща 
площ от 104 кв.м., находящи се на първи етаж от четири етажна масивна сграда – 
община Средец, пл.”България” № 8, изградена в УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на гр. Средец, 
с Акт за ПОС №13/28.02.1997 г. 
          2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за учредено право 
на безвъзмездно управление за срок от 10 /десет/ години. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов   - 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 От залата излезе  Живко Гърков. 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния 
ред –  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 35 
   22 декември 2015 година 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 6450,00 лв. 

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

наддаване на УПИ XXІІІ в кв.98 по плана на гр. Средец с площ от 336 кв.м., при 
граници на имота: от две страни улица, УПИ XІV и терен за озеленяване, при 
начална тръжна цена в размер на 6450,00 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 – 14 
Гласували: “за” – 14 
                   “против” – няма 
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               “въздържали се” – няма 

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков    - 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов   - 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 В залата влезе Петьо Колеолов. 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от 
дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Сливово. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 36 
   22 декември 2015 година 

 
1. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 530,00 лв. /без 

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

наддаване на едноетажна панелна жилищна сграда тип „Пазарджик” с площ 55 
кв.м., с цел демонтаж, изградена в УПИ ІV, кв.1 по плана на с. Сливово, при граници 
на имота: улица, УПИ V-общ., УПИ VІ-общ., УПИ VІІІ-общ. и УПИ ІІІ-общ., при 
начална тръжна цена в размер на 530,00 лв. /без 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 
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Присъствали – 15 
Гласували: “за” – 15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков    - 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 В залата влезе Живко Гърков. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Момина църква. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 37 
   22 декември 2015 година 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 9560,00 лв. 

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

наддаване на УПИ VІІІ - 84 в кв.7 по плана на с. Момина Църква с площ от 1355 кв.м., 
ведно с построена в него жилищна сграда със застроена площ от 63 кв.м., при 
граници на имота: УПИ VІІ, УПИ ІX и от три страни улица, при начална тръжна 
цена в размер на 9560,00 лв. /без вкл. ДДС/ 
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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 – 16 
Гласували: “за” – 16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 От залата Стоянка Иванова. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост 
чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска 
собственост (ЧОС) в УПИ І-283, кв.31 в с. Факия. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 
   22 декември 2015 година 

 
           1. Одобрява цената на правото на собсвеност на 40/800 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ І-283 в квартал 31 по ПУП на с. Факия, определена от 
независим оценител на имоти в размер на 256,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
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           2. Продава на Лава Тодорова Димитрова и Николай Момчилов Димитров 
40/800 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към УПИ І - 283 в квартал 31 по 
ПУП на с. Факия, целият с площ от 800 кв.м., при граници на имота: от две страни 
улица, УПИ ІІ–278, УПИ VІІІ-282 и УПИ X-284, за сумата от 256,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със собственика. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 В залата влезе Стоянка Иванова. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 
съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот 
частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІ-113, кв.8 в с. Драчево. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 39 
   22 декември 2015 година 

 
           1. Одобрява цената на правото на собсвеност на 60/1355 кв.м. идеални  
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части, придаваеми от улица – 30 кв.м. и от УПИ ІV-общ. – 30 кв.м. към УПИ ІІ - 
113 в квартал 8 по ПУП на с. Драчево, определена от независим оценител на имоти в 
размер на 547,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Деана Желязкова Данданова 60/1355 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица – 30 кв.м. и от УПИ ІV-общ. – 30 кв.м. към УПИ ІІ - 113 в 
квартал 8 по ПУП на с. Драчево, при граници на имота: улица, УПИ ІІІ–112, УПИ ІV-
282 и УПИ І-114, за сумата от 547,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със собственика. 
 

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

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ от дневния ред – Докладна 
записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 
Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост. 

Докладва вносителя. 
 Динко Цъцаров: Знаете на шест месеца избираме по двама представители от 

общинския съвет от две различни политически сили. Имате думата за предложения. Г-
н Гърков. 

Живко Гърков: Таня Тодорова. 
Яна Биюкова: Мартин Джермов. 
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Други предложения не постъпиха и председателя на съвет подложи на 

гласуване проекта за решение в докладната записка с предложените кандидатури. 
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 

съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 40 

   22 декември 2015 година 
 

Общински съвет Средец избира за членове на Комисията за провеждане на 
публични търгове или публично оповестени конкурси общинските съветници: Таня 
Ненова Тодорова и Мартин Тодоров Джермов. 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ – Докладна записка от Динко 
Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на 
член от състава на Общинския съвет в комисията за картотекиране на 
нуждаещи се граждани по чл.22 от Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища в община Средец. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Моето предложение е да бъде председателя на постоянната 

комисия г-н инж. Гошо Атанасов. Има ли други предложения. Г-н Джермов. 
Петър Джермов: Г-н Румен Чанков. 

 Динко Цъцаров: Други предложения колеги. … Ако няма подлагам на гласуване, 
който е съгласен г-н Гошо Атанасов да стане член тази комисия, моля да гласува, „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 гласа, приема 
се.    
 Динко Цъцаров: За г-н Румен Чанков, който е съгласен моля да гласува, „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 10 гласа, не се 
приема.    

След резултата от гласуването, Общински съвет прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 41 
   22 декември 2015 година 

 
Общински съвет избира за член в комисията по картотекиране общинския 

съветник г-н Гошо Иванов Атанасов за представител от постоянната комисия по 
„Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.  
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от 
Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на 
представител от състава на Общинския съвет в комисията за координиране и 
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разработване на Стратегия за управление на общинската собственост за 
периода 2015г. – 2019г.. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Имате думата за предложения. Г-н Джермов. 
Петър Джермов: Г-н Живко Гърков. 
Стоянка Иванова: Ивелина Димитрова. 

 Динко Цъцаров: Други предложения има ли. … Ако няма други предложения, 
гласуваме кандидатурата на г-н Гърков, който е съгласен, моля да гласува, „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 10 гласа, не се приема.    
 Динко Цъцаров: За г-жа Ивелина Димитрова, който е съгласен моля да гласува, 
„за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 гласа, приема се.    
След резултата от гласуването, Общински съвет прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42 
   22 декември 2015 година 

 
Общински съвет – Средец избира общинския съветник г-жа Ивелина 

Димитрова за член в състава на комисията за координиране и разработване на 
Стратегия за управление на общинскато собственост за периода 2015г. – 2019г. 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2015 година. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за въпроси и коментари по докладната. 
Има ли някой. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Г-н председател, г-н кмете, уважаеми общински съветници, става 
дума за дейност „Чистота” §52-04 – проектиране сметище, което от 60х.лв. е паднала 
на 23520лв., искам да помоля този, който е изготвил това нещо да ми обясни точно 
какво означава проектиране сметище, защото е написано по този начин. От 
15.07.2015г. община Средец дефакто няма сметище тъй като извозваме в Братово – е, 
какво сметище проектираме, да не би по някакви ведоми пътища господни сме 
проектирали ново сметище. 

Инж. Иван Жабов: Г-н Гърков аз ще отговоря. На мен ми е ясно, че вие сте 
запознати във връзка със сметищата и всичките срокове, искам да ви кажа, че това е 
проектиране във връзка със закриването на сметището в гр. Средец и рекултивация на 
същото… 

Живко Гърков: Т.е. липсва думата рекултивация, пропусната е, благодаря. 
Инж. Иван Жабов: Точно затова става въпрос, парите са използвани за 

проектиране на сметището т.е. за рекултивиране на същото, което около 15.01. мисля, 
че отваря мярката по ПУДОС и ще кандидатстваме. 
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Живко Гърков: И още нещо, извинявайте. Има заложени 15х.лв. за 

проектиране на пожароинсталацията в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, тъй като не 
съм виждал, грешката е моя, че не съм погледнал, това са пари които са заложени тази 
година за изпълнение или просто се предвиждат допълнително за проектиране на 
пожарноинсталационната система на училището. 

Петя Бойчева: Като цяло за бюджет 2015г. са предвидени, няма промяна. 
Живко Гърков: Благодаря ви. Просто не знам дали сумата ще е достатъчна, все 

пак знаете къде съм работил, от професионална гледна точка, но това все пак е въпрос 
на провеждане на някакви консултации. Благодаря ви за информацията, нямам други 
въпроси. 

Петя Бойчева: Тридесет и пет хиляди са за училището, а петнадесет за 
общината. 

Други въпроси не постъпиха. Встъпи се в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 43 
   22 декември 2015 година 

 
1. Утвърждава  промени в Капиталовата програма за 2015 г.  по бюджета на 

Община Средец по дейности и параграфи на ЕБК съгласно Приложение 1 . 
2. Увеличава плана на разходите за  капиталови вложения за сметка на § 97-00 

„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” и § 10-30 от Дейност „Ремонт на 
улици” от Бюджета на Община Средец за 2015 година. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” – 16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
  4.   Живко Минков Гърков   за 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов   за 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков   за 
  12.  Светла Иванова Джермова  за 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна в 
представителството на община Средец в Управителните органи на Местна 
инициативна група – Средец. 

Докладва Николина Дамбулова – заместник-кмет на община Средец. 
 Живко Гърков: Бихме искали да чуем мотивите с които предлагате г-н Божидар 
Божинов, ако е възможно. 
 Инж. Иван Жабов: Мотивите са само едни, че по право общината трябва да има 
представител, това е няма други мотиви. 
 Таня Тодорова: Защо точно този човек. 
 Инж. Иван Жабов: Станете и предложете друг. 
 Динко Цъцаров: Г-н Германов. 
 Янко Германов: Аз предлагам г-н Гошо Атанасов, тъй като е доста запознат с 
много неща, второ той е от общинския съвет и може да ни казва някои неща, да 
комуникираме по-добре с него, инженер е, аз го предлагам. 
 Динко Цъцаров: Други предложения колеги. 
 Стоянка Иванова: Аз искам едно изказване да направя, защото мисля, че съм 
доста запозната. Уважаеми колеги, както знаете всички работила съм към момента в 
МИГ-Средец до 30.09., искам само да обясня, че е добре да е представител от 
общинската администрация, защото ние имаме нужда работещите в МИГ-а и самия 
МИГ да работи от общината и когато е по-лесна комуникацията с представител от 
общинска администрация, а когато е представител от ОбС се губи комуникацията 
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община и НПО-то. Защо се губи. Понякога изпадаме да кажем във финансови 
затруднения и когато потърсим общински съветник, той ни представя пред кмета, 
който внася докладните каква е реалната представа. И когато сме работили 
предходния път с общински съветник, просто не стигаше информацията до общината, 
това е лицето което представлява, отделно по право по Наредба №23 до 49% е 
представителството на общината, като човека влиза директно в управителния съвет. 
Казвам аз личното си мнение, че е по-добре да е представител от общинска 
администрация, както беше най-напред. 
 Динко Цъцаров: Г-н Атанасов. 
 Гошо Атанасов: Аз си давам отвод тъй като моите задължения вече са доста 
повече и няма да бъда много полезен. Искам предварително да отговоря на колежката, 
че липсата на комуникация зависи от самия човек, мисля, че направеното ви 
предложение не е толкова вярно. 
 Живко Гърков: Липсата на комуникация между представителя на общинския 
съвет и Местната инициативна група е въпрос на личност, обаче от друга страна пък, 
при положение че представителя в МИГ е от местната администрация тогава пък 
стигаме да нещо друго, липса на информация от страна на ОбС за ставащото в МИГ. 
Именно затова предполагам г-н Германов това са му мотивите, да искаме представителя. 
 Инж. Иван Жабов: Няма как да липсва информация от МИГ към ОбС, тъй като 
всяко едно решение за кандидатстване от общината чрез местната инициативна група 
става с решение на ОбС. Затова, че всяка една докладна във връзка с проекти които 
досега сме изпълнили чрез МИГ е с решение на ОбС. Всичко е било честно и 
прозрачно тъй като всички в предния ОбС са вдигали ръка в знак на съгласие, че са 
съгласни да участваме по дадения проект, независимо дали ще правим  сграда, 
градинки, дали ще закупуваме автомобил за социални патронаж, всичко това става 
единствено с вашето решение и с вашата благословия. Това, че няма как да се скрие 
нещо там, което да не се сведе до вашето знание. 
 Стоянка Иванова: Още нещо искам да кажа, че подхода по принцип е подход на 
прозрачност, има си сайт, има си информация. На всяко стъпало, ниво се получава 
информация, където всеки един гражданин може да получи по какъв начин е стъпил 
един проект, как е оценен, има си система която се вижда по начина как се оценява и 
т.н. Самата Стратегия за 2007-2013г. беше качена на сайта, тя си минава на 
обществено обсъждане и т.н., все още искам да кажа, че към този момент МИГ-а не 
работи, защото тепърва предстои отварянето и сключване на договор за подготвителна 
мярка. 
 Други разисквания не се направиха 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  № 44 
   22 декември 2015 година 

 
Общински съвет – Средец определя г-н Божидар Тодоров Божинов за 

представител на община Средец в Управителните органи на Местна инициативна 
група – Средец. 
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Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА – Докладна 
записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната комисия по 
“Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: 
Отпускане на финансови помощи. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 45 
   22 декември 2015 година 

 
    1. Общински съвет – Средец отпуска социални стипендии за първи семестър 

на учебната 2015/2016год. от м. септември до м. януари в размер сто лева на: 
 Радка Стоянова Црънкова, с постоянен адрес гр. Средец, ул. „Йорданка 
Николова” №60; 

 Димитър Купенов Кючуков, с постоянен адрес гр. Средец, ул. „Димитър 
Благоев” №20; 

 Росен Купенов Кючуков, с постоянен адрес гр. Средец, ул. „Димитър Благоев” 
№20; 

 Мила Купенов Кючуков, с постоянен адрес гр. Средец, ул. „Димитър Благоев” 
№20; 

 Теодора Мишева Мишева, с постоянен адрес гр. Средец, ул. „Гоце Делчев” 
№7. 

 Димо Петров Петров, с постоянен адрес гр. Средец, ул. „Рила” №12; 
 Гергана Стоянова Стоянова, с постоянен адрес гр. Средец, ул. „Хаджи 
Димитър” №31; 

 Даниела Мирославова Атанасова, с постоянен адрес гр. Средец, ул. „Поп 
Андрей” №10. 

2. За учебната 2015/2016 година да бъдат отпуснати средства за поемане 
пътните разходи до гр. Бургас – карти за пътуване с придружител: на Петър 
Желязков Йорданов и Георги Пламенов Стоянов от гр. Средец и на Станислав Иванов 
Тодоров от с.Дебелт – ученици в ПУ „Отец Паисий” гр. Бургас, считано от 
15.09.2015г.. 

3. Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на: 
 Васил Ненов Стоянов, живущ в с. Зорница, общ. Средец  – сумата от 

150лева; 
 Кристина Николаева Димитрова, живуща в гр. Средец, ул. „Васил 
Коларов” №69 – сумата от 100лева; 

 Иван Тодоров Атанасов, живущ в гр. Средец, ул. „Средна гора” №2 – 
сумата от 100лева; 

 Паун Иванов Димитров, живущ в гр. Средец, ул. „Шипка” №15 – сумата 
от 150лева; 
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 Филка Купенова Костадинова, живуща в с. Дебелт, общ. Средец  – 
сумата от 100лева; 

 Христо Михайлов Манолов, живущ в с. Орлинци, общ. Средец – сумата 
от 150лева; 

 Красимир Стефанов Стоянов, живущ в с. Дебелт, общ. Средец – сумата 
от 100лева. 

 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И 
ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка от Яна Биюкова – Председател на 
постоянната комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, относно: 
Предоставяне на стипендии на студенти, съгласно Наредбата за отпускане на 
стипендии от Община Средец. 

Докладва вносителя. 
Петър Джермов: Съгласно Наредбата за отпускане на стипендиите, чл.2 

стипендиите се отпускат с оглед на това да задоволят бизнеса и общината с млади 
специалисти, на основание договора който трябва да сключи кмет на общината със 
студентите, в договора не видях никакви задължения от страна на студентите. Не е ли 
редно тези студенти примерно след завършването си  да бъдат задължени да работят в 
общината като например специалисти учители, това е единият ми въпрос. А другият, 
пак съгласно Наредбата, „раздел ІІІ, чл.8. Молбите остават без последствия, ако не се 
представят всички изискуеми документи.”, а аз в голяма част от молбите не видях 
документи. Пак същия раздел „т. 4. Удостоверения (служебни бележки), в които са 
указани доходите през предходните 6 (шест) месеца на членовете на семейството.”. 

Динко Цъцаров: Това е по друг член от Наредбата, в момента това са стипендии 
за отличен успех на основание чл.12т.2, те не са обвързани с никакви доходи. По 
отношение на първия ви въпрос или коментар как да го нарека точно, Наредбата 
действително, ние се сблъскваме с нея от самото начало, тя има доста 
несъвършенства, можем да я коментираме оттук нататък и да я променим, но в 
момента гласуваме това предложение според действащата наредба. Имате право да 
предложите да изменим наредбата, това вече няма как да стане в сегашното заседание 
тъй като дневния ред е гласуван. 

Живко Гърков: Г-жо Биюкова, всичките тези пет кандидатствали за стипендии са 
с успех 6.00 ли са.  

Яна Биюкова: Да. 
 Живко Гърков: „Чл.12.  т. 2. Студенти завършели с успех пълен отличен (6.00).”, 
и така че наистина няма как да променим наредбата, която явно е несъвършена в 
някои отношения и да я прецизираме по възможно най-добрия начин, искам да помоля 
г-н председателя Цъцаров това да бъде внесено на следващата или най-късно на по 
следващата сесия евентуално. 
 Динко Цъцаров: Приемам го, аз не мога самичък да я променя наредбата, тя ще 
бъде вкарана за обсъждане в комисиите… 
 Живко Гърков: Не казвам, че процеса трябва да стане от днес за утре, опазил ни 
господ, или пък имам нещо против тези деца които наистина заслужават. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 46 
   22 декември 2015 година 

 
1. Общински съвет – Средец отпуска стипендии за първи семестър на учебната 

2015/2016 година на: 
 Ирена Георгиева Димова, с постоянен адрес гр. Средец, ул.“Васил Коларов“, 
бл.1а, вх.Б, ет.1, ап.1; 

 Мариела Димитрова Щерева, с постоянен адрес гр. Средец, ул. „Перущица” 
бл.15, вх. Б, ет.3; 

 Яница Динкова Цъцарова, с постоянен адрес гр. Средец, ул. „Стефан 
Караджа” №16; 

 Таня Димитрова Стефанова, с постоянен адрес гр. Средец, ул. 
„Септемврийци” №13; 

 Симона Пенева Пенева, с постоянен адрес гр. Средец, ул. „Сергей Мересев” 
№23. 

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

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

Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към следващата ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И 
ПЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 
Средец относно: Определяне на план-сметка за приходите и разходите на 
дейностите по управление на отпадъците и размера на такса битови отпадъци 
за 2016 година. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване. Г-н Гърков. 
Живко Гърков: Въпрос, аз ли не виждам добре или просто пак е техническа 

грешка, което е нормално. Говорим за План-сметка за приходите от такса битови 
отпадъци за 2015 и 2016г. кое е вярно. 

Веселина Пашова: План-сметката за преходния остатък е 2015-2016г., а иначе 
промяната е за 2016г. 

 Живко Гърков: От таблицата за ТБО, „т.2.9. разходи за разделно събиране на 
отпадъци, вкл. информационни кампании 10х.лв.”, че ние имаме ли разделно събиране 
на отпадъци в общината, да разполагаме с разходи за 10х.лв. или информационна 
кампания ще правим да убедим хората как се правят разделно отпадъците срещу 
10х.лв. Просто констатирам нещо, което го пише черно на бяло и питам как да го 
разбирам. 

Веселина Пашова: Това са данни от общинското предприятие „Чистота”, това 
ще са разходите, може би ще има разделно, не знам. 
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Живко Гърков: Тогава бих желал, предполагам че част от колегите поне биха 

желали да разберат по-подробно визирано, точно за какво ще се дадат тези 10х.лв., 
каква информационна кампания, как, кога, защо и т.н., защото би трябвало да има 
такова нещо като разпределение в бъдещето за 2016г. И бих желал директора на ОБЧ 
да дойде тук и да ни го обясни самия той, защото в край на краищата той ще извършва 
тази дейност доколкото разбирам. Благодаря. 

Динко Цъцаров: И това е ангажимент, който мога да го поема за следващата 
сесия. Г-н Германов. 

Янко Германов: Не ми стана ясно, доколкото знам разделното събиране нямаме 
нищо общо с общината. Има си фирма, тя си регламентира, тя си събира боклуците, 
ние нямаме нищо общо с това, вярно ли е това или аз се бъркам, защо трябва да го 
залагаме. 

Веселина Пашова: Може да са само за информационна кампания, защото са 
малко средства. Може и да се внедри такова за 2016г..  

Живко Гърков: Защото, ако трябва да добавя нещо липсата на разделно събиране 
в една община е неизпълнение на закона за управление на отпадъци т.е. ние **** 
разделното сметосъбиране от няколко години насам, нарушаваме основния закон на 
Република България, който е хармонизиран с изискванията на Европейския съюз. 
Благодаря. 

Динко Цъцаров: Колеги, разбираме се на следващите комисии да поканим г-н 
Георгиев и да отговори на тези въпроси. Други изказвания по докладната. 

Други разисквания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на поименно гласуване проекта за 

решение в докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 1 глас; 
“въздържали се” – 5 гласа, Общински съвет прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 47 

   22 декември 2015 година 
 

1. Приема План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите 
за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и 
за почистване на обществени територии за 2016г. както следва: 
 

 
План-сметка на приходите и разходите от 

ТБО за 2016г.  
   

  
1.ПРИХОДИ ОТ ТАКСА БО лв. 

  1.1. от граждани                            187 000
  1.2. от юридически лица      445 000

  
1.3. преходен остатък (средства акумулирани 
съгласно ЗМДТ) от 2015г. за 2016г. 

    514 600  

  ОБЩО приходи 1146 600
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  2. РАЗХОДИ  
  2.1. сметосъбиране и сметоизвозване 550000

  
2.2. обезвреждане на БО/вкл.поддържане на 
депо/ 15000

  2.3.отчисления по чл. 60 от ЗУО 25000
  2.4. отчисления по чл. 64 от ЗУО 160000
  2.5. поддържане на обществени територии 80000
  2.6. закупуване на нови съдове за БО 20000
  2.7. резерв за бъдещи разходи 277600
  2.8. други/такси, програми,чл.внос/ 9000

  
2.9. разходи за разделно събиране на отпадъци, 
вкл. информационни кампании 10000

   
    
  ОБЩО разходи 1146 600

 
 

2. Утвърждава размера на такса битови отпадъци за 2016г., както следва: 
2.1. За жилищни и нежилищни имоти собственост на физически лица в гр. 

Средец и с. Дебелт, находящи се в районите определени със Заповед 
№849а/29.10.2014г.изм.със Заповед 1301/01.12.2015 г. на Кмета на Община Средец – 
4 промила от данъчната оценка на имота, от които: 

    сметосъбиране и сметоизвозване –  2.0 промила 
 обезвреждане на битови отпадъци – 1.0 промила 
 поддържане на места за обществено ползване – 1.0 промила 

2.2. За жилищни и нежилищни имоти собственост на физически лица в селата 
Белила, Бистрец, Белеврен, Богданово, Вълчаново, Варовник, Голямо Буково, 
Г.Ябълково, Гранитец, Граничар, Д.Ябълково, Дюлево, Драчево, Драка, Загорци, 
Зорница, Кирово, Кубадин, Малина,  Момина Църква, Светлина, Суходол, С.Камене, 
Сливово, Орлинци, Проход, Пънчево, Радойново, Росеново,   Факия, находящи се в 
районите определени със Заповед №849а/29.10.2014г.,изм.със Заповед № 1301/ 
01.12.2015 г. на Кмета на Община Средец – 4 промила от данъчната оценка на 
имота, от които: 

    сметосъбиране и сметоизвозване –  1,5 промила 
 обезвреждане на битови отпадъци – 1.0 промила 
 поддържане на места за обществено ползване – 1.5 промила 

  2.3. За жилищни имоти собственост на еднолични търговци, дружества, 
юридически лица и техните клонове,  находящи се в районите определени със Заповед 
№849а/29.10.2014г.,изм.със Заповед № 1301 / 01.12.2015 г. на Кмета на Община 
Средец – толкова промила от данъчната оценка на имота в зависимост от 
населеното място по т.2.1 и т. 2.2. 
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 2.4. За нежилищни имоти собственост на еднолични търговци, дружества, 
юридически лица и техните клонове,  находящи се в граници  и райони определени със 
Заповед №849а/29.10.2014г., изм.със Заповед № 1301 / 01.12.2015г. на Кмета на 
Община Средец – 12 промила, върху по-високата между отчетната им стойност и 
данъчна оценка на имота, от които: 

 сметосъбиране и сметоизвозване – 8.0  промила 
 обезвреждане на битови отпадъци – 3.0 промила 
 поддържане на места за обществено ползване –1.0 промил 
 2.5. За всички данъчно задължени лица, подали декларация по чл.22 ал.2 т.2 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
Община Средец, за определяне на таксата според количеството на битовите 
отпадъци за  следващата календарна година се събира такса: 

 за една кофа 110л. -  214.00лв. плюс 1.0 промил за поддържане на места за 
обществено ползване, изчислени върху по-високата между отчетната стойност и 
данъчна оценка на имота,  

 за един контейнер 1.1куб.м.  -  540.00лв. плюс 1.0 промил за поддържане на 
места за обществено ползване, изчислени върху по-високата между отчетната 
стойност и данъчна оценка на имота,  

 за един контейнер 4 куб.м. – 1168.00 лв. плюс 1.0 промил за поддържане на 
места за обществено ползване, изчислени върху по-високата между отчетната 
стойност и данъчна оценка на имота,  

2.6. За недвижими имоти, които се ползват  и се намират  извън районите, в 
които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци в 
землищата  на:  гр. Средец и селата: Белила, Бистрец, Белеврен, Богданово, 
Вълчаново, Варовник, Голямо Буково, Г.Ябълково, Гранитец, Граничар, Дебелт,  
Д.Ябълково, Дюлево, Драчево, Драка, Загорци, Зорница, Кирово, Кубадин, Малина,  
Момина Църква, Светлина, Суходол, С.Камене, Сливово,  Орлинци, Проход, Пънчево, 
Радойново, Росеново, Факия, се събира такса за обезвреждане на битови отпадъци и 
поддържане на места за обществено ползване. 

2.7. За недвижими имоти на физически  и юридически лица, за които е подадена 
декларация по образец съгласно Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ), че имота няма да се ползва през 
следващата календарна година и за имоти на които не се генерират битови 
отпадъци се събира такса за поддържане на места за обществено ползване съгласно 
чл.25 ал.5 от НОАТЦУ. 
 

 Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 5 

  1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  3.   Динко Янев Цъцаров   за 
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  4.   Живко Минков Гърков  въздържал се 
  5.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  6.   Мартин Тодоров Джермов  за 
  7.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  8.   Николай Иванов Танчев   за 
  9.   Петър Марков Джермов  въздържал се 

 10.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  11.  Румен Хърсев Чанков  въздържал се 
  12.  Светла Иванова Джермова въздържал се 
  13.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова  въздържал се 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов         против 

 
 
 

Динко Цъцаров: Колеги, последна  ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния 
ред –  Питания. 

Живко Гърков: Имам поръчение от граждани на град Средец живущи в 
блоковете, да запитам г-жа Пашова, може и цялата общинска администрация, става 
въпрос за тяхното искане за едно диференциране на таксата смет, за хората живеещи в 
блоковете и хората живеещи в къщите. Като според самите тях, хората живеещи в 
блоковете генерират по-малко битови отпадъци, сега не знам дали е точно така и дали 
има някаква законова възможност това да бъде направено, просто като информация. 
Не държа да ми се отговори веднага, разбирам че това е питане и трябва да има време. 
Просто имам поръчение и тъй като искам да го изпълня, поставям този въпрос по този 
начин. 

Веселина Пашова:Пак Общинско предприятие „Чистота” ще трябва да отговори. 
Живко Гърков: Именно за това не казвам да бъде сега направено, просто да се 

направят необходимите проучвания, кой какви отпадъци генерира, как се извозва и 
има ли такава възможност, дали закона позволява, защото ако закона не позволява, 
просто няма смисъл да го говорим. 

Веселина Пашова: Да, съгласно закона се очаква от 2017г. облагането да се 
извършва върху количество събрано, тогава ще е най-точното. За 2016г. „чистотата” 
трябва да каже. 

Живко Гърков: Точно това исках да кажа, евентуално ако стане това през 2016г., 
ако не през 2017г. така или иначе закона ще задължи да се плаща върху генерирано 
количество отпадъци. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. … Ако няма други изказвания, преди 
да обявява закриване на днешното заседание, искам да честитя на всички вас 
настъпващите Коледни и Новогодишни празници на вас и вашите семейства. Бъдете 
живи и здрави и догодина още по-ползотворна работа за благото на общината! 
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Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров  

закри Третото заседание на Общински съвет на община Средец. 
 
 
 
 
28.12.2015г. 
 гр. Средец  
 
 
 
 
Изготвил протокола:                      
                                   /Даниела Петрова/ 
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                                                                  Секретар: 
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