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

Изх. № 96-00-11
07 декември 2016 год.

П Р О Т О К О Л

№ 14

На 30 ноември 2016 година /сряда/ 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 Четиринадесето заседание на Общински съвет
на община Средец.
На заседанието присъстваха: кмета на община Средец инж. Иван Жабов; зам.кмета на община Средец – Николина Дамбулова; Георги Станилов – секретар на
общината; 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. Гошо Иванов Атанасов
5. Мирослав Господинов Пенев
6. Мартин Тодоров Джермов
7. Антоанета Станкова Колеолова
8. Живко Минков Гърков
Председател:
Секретар:

2.
9. Валери Димитров Ангелов
10. Таня Ненова Тодорова
11. Петър Марков Джермов
12. Светла Иванова Джермова
13. Янко Калудов Германов
14. Румен Хърсев Чанков
15. Петьо Георгиев Колеолов
16. Ивелина Христова Димитрова
Отсъства по уважителни причини Николай Иванов Танчев.
За заседанието закъсня Мартин Джермов.
Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми колеги, г-н кмете, уважаеми гости, при
кворум от петнадесет общински съветника, откривам Четиринадесето редовно
заседание на Общински съвет – Средец.
С оглед по-бързо протичане на
понататъшната ни работа предлагам за секретар на днешното заседание г-жа Тодорка
Георгиева. Има ли други предложения …, ако няма който е съгласен г-жа Георгиева
да стане секретар на заседанието, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
предложението се прие и г-жа Тодорка Георгиева зае своето място.
На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред
предложен в поканите до всички с постъпилите допълнителни материали:
Предложение от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на
декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и
настаняването на нелегални имигранти на територията на община Средец, Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на
представител на община Средец за участие в заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК; 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: Даване съгласие за участие на
Община Средец в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за
управление на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски черноморски
туристически район/БЧТР/, последният определен съгласно Заповед на МТ № Т-РД14-63/15.05.2015г., обн., ДВ, бр.56/24.07.2015г., допълнена със Заповед № Т-РД-14159/26.10.2015г., обн., ДВ, бр.94/14.12.2015г.
Динко Цъцаров: Колеги, пред вас е проекта за дневен ред, който разгледахме на
комисиите, има ново, което е постъпило това е Предложение от инж. Иван Жабов –
Кмет на община Средец относно: Приемане на декларация против изграждането на
бежански центрове от отворен и затворен тип и настаняването на нелегални
имигранти на територията на община Средец, тя е втора точка в дневния ред. Днес

Председател:
Секретар:

3.
преди сесията кмета на общината помоли да вкараме още една докладна записка,
която е на вашето внимание, г-н Стоилов най-вероятно ще обясни.
Сергей Стоилов: Става въпрос за следното, България според закона за туризма
се разпределя на няколко туристически райони. Формиран е Бургаски черноморски
туристически район в който участват всички общини в Бургаска област. Ще изчета
само решението: Предлагаме Общинския съвет да вземе следното решение: 1. Дава
съгласие община Средец да вземе участие в Учредителен комитет за създаване на
Организация за управление на туристически район на територията на Бургаски
черноморски туристически район. 2. Определя инж. Иван Петков Жабов - кмет на
Община Средец, а в случай, че същият отсъства определя Николина Пенева
Дамбулова - заместник-кмет при Община Средец за представител на общината в
Учредителният комитет за създаване на Организация за управление на туристически
район на територията на Бургаски черноморски туристически район. 3. Делегира
правомощия на Кмета на Община Средец да предприеме необходимите фактически и
законови действия в изпълнение на настоящите решения.
Динко Цъцаров: Колеги, това е докладната, съгласие общината да вземе участие
в Учредителен комитет за създаване на Организация за управление на туристически
район, предлагам да влезе в дневния ред като т.21. преди т. питания. Има ли други
предложения за изменение и допълнение на дневния ред. … Ако няма, който е
съгласен с моето предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.
Председателят на съвета подложи на гласуване целия дневен ред с направените
изменения и допълнения. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали
се” – няма, приема се.
Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Полагане на клетва от общински съветник;
2. Предложение от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от
отворен и затворен тип и настаняването на нелегални имигранти на
територията на община Средец;
3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Прекратяване на концесионен договор, № КА 000618/2015 язовир
съставляващ поземлен имот №000778, находящ се в местността
„Василева кория” в землището на с. Момина църква, община Средец;
4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Агенция за
социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество,
програми и европейска интеграция”, Управляващ орган на „Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане” по Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020,

Председател:
Секретар:

4.
обезпечаващ авансово плащане по заявление № BG05FMOP001-3.002-0173,
с наименование „Топъл обяд за гражданите на Средец”;
5. 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 2017 година;
6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
1.Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и
сервитут на външен водопровод през поземлени имоти: № 191049 –
пасище, мера – публична общинска собственост, №000201 – пасище с
храсти – публична общинска собственост, № 000372 – полски път –
публична общинска собственост, № 193014 – пасище, мера – публична
общинска собственост и № 193023 – полски път – публична общинска
собственост по КВС на с. Загорци до поземлен имот № 193010 –
кравеферма. 2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за
трасе на външен водопровод за поземлен имот 193010 – кравеферма,
собственост на „ГЕЦ-ГИ-АГРО”ЕООД по КВС на с.Загорци.;
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
1.Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и
сервитут на външен водопровод през поземлен имот № 000339- полски
път- публична общинска собственост по КВС на с. Дюлево до поземлен
имот № 061002 – кравеферма. 2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП
/парцеларен план/ за трасе на външен водопровод за поземлен имот №
061002 – кравеферма, собственост на Христо Петров Нанев „АСО –
ХРИСТО НАНЕВ” по КВС на с. Дюлево.;
8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Обявяване на имот публична общинска собственост (ПОС) за частна
общинска собственост (ЧОС), находящ се в гр. Средец и учредяване
безвъзмездно право на строеж;
9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Актуализиране на План за действие на Община Средец в изпълнение на
Областната стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи
в сходна на ромите ситуация (2014 – 2020 г.);
10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Изплащане на транспортни разходи на началника на РСПБЗН – Николай
Костадинов и на д-р Тодор Иванов Христов – гл. инспектор „Контрол
храни” при Областна дирекция по безопасност на храните;
11.Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отказ от закупуване на имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за
собствеността;
12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища в община Средец;
Председател:
Секретар:

5.
13.Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища в община Средец;
14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за
стопанската 2016/2017 година;
15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отдаване под наем на имот №000105 в землището на с. Дебелт и на имот
№011049, находящ се в землището на с. Долно Ябълково;
16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Промяна на начина на трайно ползване на имот №000058 и имот №000061,
находящи се в землището на с. Пънчево;
17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Изменение на Правилник за дейността, структурата, числения състав и
управление на предоставеното общинско имущество на Общинско
предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА" град
Средец;
18.Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Упълномощаване на представител на община Средец за участие в
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК;
19. Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”,
относно: Отпускане на финансови помощи;
20. 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;
21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Даване съгласие за участие на Община Средец в Учредителен Комитет
/УК/, за създаване на Организация за управление на туристически район
/ОУТР/ на територията на Бургаски черноморски туристически
район/БЧТР/, последният определен съгласно Заповед на МТ № Т-РД-1463/15.05.2015г., обн., ДВ, бр.56/24.07.2015г., допълнена със Заповед № Т-РД14-159/26.10.2015г., обн., ДВ, бр.94/14.12.2015г.
22. Питания.
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 14 на
Общински съвет – Средец./
Динко Цъцаров: Преминаваме към ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред – Полагане
на клетва от общински съветник. Уважаеми колеги, със заявление от 27.10.2016г.
г-жа Стоянка Иванова подаде оставка като общински съветник. В последствие след
Председател:
Секретар:

6.
мое запитване до Общинската избирателна комисия, тя с Решение №001 от
11.11.2016г. и на основание чл.87, ал.1, т.24 от Изборния кодекс във връзка с чл.30,
ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявява
Антоанета Станкова Колеолова за избран общински съветник от листата на ПП
„ГЕРБ”. В изпълнение на чл.32, ал.1 от ЗМСМА, обявения за избран общински
съветник трябва да положи клетва и да подпише клетвен лист. Ще помоля г-жа
Колеолова да стане и да повтаря 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. Заклех
се.”
След като произнесе клетвата г-жа Антоанета Станкова Колеолова подписа
клетвен лист. Клетвения лист е неразделна част от материалите на заседание №14 на
Общински съвет.
Ръкопляскания в залата.
Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме с ТОЧКА ВТОРА по дневния ред –
Предложение от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от
отворен и затворен тип и настаняването на нелегални имигранти на
територията на община Средец.
Предложението се зачете от председателя на съвета.
Динко Цъцаров: Това е декларацията колеги, имате думата за изказване.
Петър Джермов: Това като превантивна мярка ли е. Нямаме конкретна
информация за изграждане на такива центрове нали.
Инж. Иван Жабов: Няма нищо такова.
Петър Джермов: Превантивна.
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
предложението. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 234
30 ноември 2016 година
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема декларация против изграждането на бежански центрове от отворен
и затворен тип и настаняването на нелегални имигранти на територията на
Председател:
Секретар:

7.
Община Средец, както следва:
ДЕКЛАРАЦИЯ
Категорично се противопоставяме срещу изграждането на бежански
центрове от отворен и затворен тип и настаняването на нелегални имигранти на
територията на Община Средец. Считаме, че подобни действия следва да бъдат
съобразени с обществената нагласа и желанието на гражданите в тази насока.
Поради това настояваме:
1. Да не се допуска разкриване на бежански центрове за настаняване на
имигранти от отворен и затворен тип на територията на Община Средец.
2. Да се предприемат всички позволени от закона действия, за да не се
допусне изграждане на бежански центрове за настаняване на имигранти на
територията на Община Средец.
3. Декларираме, че за решаването на въпроси, касаещи местната сигурност
от приоритетно значение за нас е мнението на местното население.
Заявяваме готовността си да работим адекватно и отговорно в полза на
гражданите на Община Средец при евентуално възникване на подобен проблем на
територията на общината.
В залата влезе Мартин Джермов.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на концесионен
договор, № КА 000618/2015 язовир съставляващ поземлен имот №000778,
находящ се в местността „Василева кория” в землището на с. Момина църква,
община Средец.
Докладва Тодорка Бялкова – гл. експерт в дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване по докладната. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Колеги, г-жо Бялкова, не знам доколко е основание
„невъзможност да стопанисва отдадения на концесия язовир” бихте ли ми го
разяснили или не е нужно какво означава всъщност.
Тодорка Бялкова: Невъзможност да го използва и да изпълнява всички точки по
договора, които са заложени като поддръжка и нещата които са заложени в плана на
действие. И ако договора не може да се изпълняват концесионните задължения има
такива точки в договора, всичко е упоменато се предприемат необходимите действия.
Живко Гърков: По принцип е на основание на Закона за концесиите. Добре
значи, при положение, че прекратим договора, в договора е залегнало плащането на
годишна вноска в определен размер, която трябва да бъде платена до 31.03. на
годината за която се дължи, за 2015г. и 2016г..

Председател:
Секретар:

8.
Тодорка Бялкова: Абсолютно всички задължения, които имал към общината
с лихвите са платени и тогава сме предприели необходимите действия и сме спазили
законосъобразния срок.
Живко Гърков: И още нещо да запитам, защото не го виждам или не е
отбелязано, съгласно Закона за концесиите чл.96 всеки концесионен договор се
вписва в концесионен регистър, вписан ли е.
Тодорка Бялкова: Да, вписан е и сега след като мине през общинския съвет и
излезе решението ще се отпише.
Динко Цъцаров: Колеги, други въпроси. Заповядайте г-н Джермов.
Петър Джермов: Съгласно договора т.5.19. Да осъществи инвестициите,
предвидени в офертата, с която е спечелил концесионната процедура …
Тодорка Бялкова: Нищо не е предприел по въпроса и затова общината,
концедента има право.
Петър Джермов: Съгласно точка 10.2. длъжностните лица от кмета определени
за осъществяване на контрол, има ли такива.
Тодорка Бялкова: Има такава, имаме със заповед надлежна специална комисия,
която осъществява този контрол по язовирите. Ще ви бъде предоставена офертата.
Петър Джермов: Да, ама е пропусната е полза, в смисъл такъв двадесет години
е договора, а е ползван само за една.
Тодорка Бялкова: Затова има внесена гаранция.
Николина Дамбулова: Гаранцията която е внесена и трябва да бъде изплатена
след двадесет години, в случая остава в полза на общината.
Петър Джермов: По точката с която прекратяваме договора, не го
прекратяваме ние, в случая го прекратява той.
Тодорка Бялкова: Да, той го прекратява, приложено е заявлението и другите
документи към докладната записка. Ако трябва писмено ще ви бъде отговорено, ако
това не ви устройва.
Петър Джермов: Съгласно т.12.5 концедента прекратява договора, в случая
концесионера прекратява договора.
Динко Цъцаров: Договора го прекратява общинския съвет на база отправения
от концесионера предложение, ние го прекратяваме.
Николина Дамбулова: След прекратяване на концесията, ще се обяви отново за
отдаване под наем.
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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1
глас, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 235
30 ноември 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.75, ал.2, т.2 от Закона за
концесиите и във връзка с чл.12, т.5 от договор за концесия № КА0000618/2015г.,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Председател:
Секретар:

9.
Прекратява концесионния договор за язовир съставляващ поземлен имот
№000778, находящ се в местността „Василева кория” в землището на с. Момина
църква, на основание отправено от концесионера предложение.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 15
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
за
4. Динко Янев Цъцаров
за
5. Живко Минков Гърков
за
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
за
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
13. Светла Иванова Джермова
за
14. Таня Ненова Тодорова
за
15. Тодорка Славова Георгиева
въздържал се
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
за
Динко Цъцаров: ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка от
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на
заповед от община Средец в полза на Агенция за социално подпомагане чрез
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”,
Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане” по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по заявление № BG05FMOP001-3.0020173, с наименование „Топъл обяд за гражданите на Средец”.
Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване,
социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" 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
Председател:
Секретар:

10.

Р Е Ш Е Н И Е № 236
30 ноември 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и мастната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината инж. Иван Жабов да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Агенция за
социално подпомагане – Дирекция „Международно сътрудничество, програми и
европейска интеграция”, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане” в размер на 3648,26лв. (три хиляди шестстотин
четиридесет и осем лева и двадесет и шест стотинки) за обезпечаване на
стойността на авансово плащане по заявление за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0173, за проект „Топъл обяд за
гражданите на Средец”.
2. Възлага на кмета на община Средец да подготви необходимите документи
за искане на авансово плащане по заявление № BG05FMOP001-3.002-0173 и да ги
представи пред Управляващия орган.

Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

11.

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА 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
2017 година.
Докладва Тодорка Бялкова – гл. експерт в дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, г-н Стоянов е тук, беше и на комисиите, имате ли
въпроси по докладната. Имате думата за изказване.
Живко Гърков: Г-н Стоянов, 2020г. ли изтича годишния горско стопански план,
осемдесет процента е усвоено до момента.
Стойко Стоянов: През 2017г. е седма година, дори малко повече затова тази
година т.е. през 2017г. предлагаме по-малко количества в сравнение с
предвижданията в устройствения проект тъй като изпреварваме ползването
съответно за периода.
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1
глас, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 237
30 ноември 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска
собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема и одобрява Годишен план за ползване дървесина от горски
територии, собственост на община Средец през 2017 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 14 401 плътни
м3 (прогнозно количество).
● Продажба на стояща дървесина на корен съгласно чл. 49, ал. 1 от
Наредбата в размер на 10 324 плътни м3 (прогнозно количество).

Председател:
Секретар:

12.

Председател:
Секретар:

13.

Председател:
Секретар:

14.

Председател:
Секретар:

15.

Председател:
Секретар:

16.

Председател:
Секретар:

17.

Председател:
Секретар:

18.

Председател:
Секретар:

19.

Председател:
Секретар:

20.

Председател:
Секретар:

21.

Председател:
Секретар:

22.

Председател:
Секретар:

23.

Председател:
Секретар:

24.

Председател:
Секретар:

25.

Председател:
Секретар:

26.

Председател:
Секретар:

27.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

От залата излезе Гошо Атанасов.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка от
инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 1. Предварително съгласие
за право на преминаване, право на прокарване и сервитут на външен водопровод
през поземлени имоти: № 191049 – пасище, мера – публична общинска
собственост, №000201 – пасище с храсти – публична общинска собственост, №
000372 – полски път – публична общинска собственост, № 193014 – пасище, мера
– публична общинска собственост и № 193023 – полски път – публична общинска
собственост по КВС на с. Загорци до поземлен имот № 193010 – кравеферма. 2.
Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на външен
водопровод за поземлен имот 193010 – кравеферма, собственост на „ГЕЦ-ГИАГРО”ЕООД по КВС на с. Загорци.
Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на
територията, строителство, екология и БКС” 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
Председател:
Секретар:

28.

Р Е Ш Е Н И Е № 238
30 ноември 2016 година
На основание чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.30,
ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи,
чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване, право на
прокарване и сервитут на външен водопровод през поземлени имоти: № 191049пасище, мера – публична общинска собственост, №000201-пасище с храсти –
публична общинска собственост, № 000372-полски път – публична общинска
собственост, № 193014-пасище, мера – публична общинска собственост и №
193023-полски път – публична общинска собственост по КВС на с. Загорци за срок
от 30 години;
2. Допуска изработването на ПУП – парцеларен план за трасе на външен
водопровод за водоснабдяване на поземлен имот 193010 – кравеферма, собственост
на „ГЕЦ-ГИ-АГРО”ЕООД по КВС на с. Загорци.
3. Одобрява заданието за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе
на външен водопровод за поземлен имот 193010 – кравеферма, собственост на
„ГЕЦ-ГИ-АГРО”ЕООД по КВС на с. Загорци.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 15
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

29.
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за

В залата влезе Гошо Атанасов.
Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА СЕДМА – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
1.Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и
сервитут на външен водопровод през поземлен имот № 000339- полски пътпублична общинска собственост по КВС на с. Дюлево до поземлен имот №
061002 – кравеферма. 2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен
план/ за трасе на външен водопровод за поземлен имот № 061002 – кравеферма,
собственост на Христо Петров Нанев „АСО – ХРИСТО НАНЕВ” по КВС на с.
Дюлево.
Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на
територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 239
30 ноември 2016 година
На основание чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.30,
ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи,
чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване, право на
прокарване и сервитут на външен водопровод през поземлен имот № 000339-полски
път – публична общинска собственост в местността „Калъчев мост” по КВС на
с.Дюлево до поземлен имот № 061002 – кравеферма за срок от 30 години.
2. Допуска изработването на ПУП – парцеларен план за трасе на външен
водопровод за водоснабдяване на поземлен имот № 061002 – кравеферма,
собственост на Христо Петров Нанев „АСО – ХРИСТО НАНЕВ” в местността
„Калъчев мост” по КВС на с. Дюлево.
3. Одобрява заданието за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на
външен водопровод за поземлен имот № 061002 – кравеферма, собственост на
Христо Петров Нанев „АСО – ХРИСТО НАНЕВ” по КВС на с. Дюлево.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Председател:
Секретар:

30.
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот публична
общинска собственост (ПОС) за частна общинска собственост (ЧОС), находящ
се в гр. Средец и учредяване безвъзмездно право на строеж.
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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 240
30 ноември 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 6, ал.1 и 3 от ЗОС във връзка с чл.101, ал.1 от ЗЛЗ и на
основание чл.37, ал.6 т.1 от ЗОС и чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Председател:
Секретар:

31.
1. Обявява за частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот І в
квартал 114 по ПУП на гр. Средец с площ от 12808кв.м. ведно с масивна
четириетажна сграда с предназначение: болница със застроена площ от 682кв.м.,
при граници на имота: от три страни - улица, УПИ ІІІ, УПИ ІV.
1.2. Допуска предварително изпълнение на решението по т.1 съгласно
чл.60 от АПК.
2. Учредява безвъзмездно право на строеж на Министерство на
здравеопазването – Център за спешна медицинска помощ гр. Бургас върху терен от
170кв.м., представляващи идеална част от УПИ І в квартал 114 по ПУП на гр.
Средец, целият с площ от 12808кв.м. Съгласно виза на главния архитект 170кв.м. са
предвидени за изграждане на: козирка – 35кв.м., навес за линейки – 45кв.м., дизелов
генератор – 10кв.м., паркинг автомобили – 80кв.м.
2.1. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно
отстъпено право на строеж.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: ДЕВЕТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка от
инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиране на План за
действие на Община Средец в изпълнение на Областната стратегия за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в

Председател:
Секретар:

32.
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014–
2020 г.).
Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване,
социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" при общинска
администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, въпроси по докладната има ли.
Петър Джермов: Относно т.5 рехабилитация на улиците в кв. „Победа” само
ме интересува с какви пари ще бъде направено.
Инж. Иван Жабов: Ще се рехабилитират т.е. ще се чакълират, ще направим
всичко възможно с пари на общината да се направят. Направили сме вече една такава
улица и имаме долу-горе информация за колко пари струва, мисля че и другите няма
да са по-скъпи.
Петър Джермов: Вторият ми въпрос, относно поставяне на контейнери за
сметоизвозване, това е чудесно в смисъл да не се получават сметища, но въпросът ми
е какво е процентното съотношение на събиране на данъци в кв. „Победа”, защото
това се плаща от данъците, от сметоизвозването. Може да се отговори и на
следващата сесия.
Динко Цъцаров: Г-н Атанасов.
Гошо Атанасов: Относно докладната имам препоръка към общинска
администрация, никъде не се разбира какво налага това действие и какво е направено
до сега, за да се налага промяна на тази стратегия. Хубаво е, че ние гласуваме нещо,
но обаче какво е направено до сега никъде не се разбира, действа ли се по него или
само приемаме нещо и така.
Сергей Стоилов: Това е план не е отчет върху плана, това е актуализиран план,
който е съобразен с Областната стратегия.
Гошо Атанасов: Актуализира се нещо, което е направено донякъде и следва
актуализация, просто по-сбита информация какво е направено.
Зюмбюла Маринова: Всяка година се прави отчет на изпълнените дейности,
който минава през общинския съвет и от там отива към областната, това че вие не сте
запознати това е съвсем друг въпрос.
Гошо Атанасов: Предния път пак поставих въпроса и пак бяха нахвърлени
цифри, от които не става ясно точно какво е направено. Това беше препоръка само.
Другият път ще ви напомня.
Зюмбюла Маринова: Не е вярно. Всяка година се прави отчет на този план.
Живко Гърков: Г-жо Маринова, мислите ли, че нямаме право да поискаме
допълнителна информация въз основата на този отчет, та отговаряте по този начин.
Просто не е коректно. Ние като общински съветници според мен, имаме право да
питаме до къде се е придвижило изпълнението на този план и какви са причините да
възникне на тази актуализация, в което не виждам нищо лошо. Колегата е абсолютно
прав.
Зюмбюла Маринова: Тази актуализация възниква, тъй като ние изпълняваме
неща, които не са заложени в момента, разбирате ли, дейности, които ги няма в самия
план.

Председател:
Секретар:

33.
Гошо Атанасов: Кои са нещата, ставате и казвате направено е това и това,
какво толкова има. Искате да направите актуализация, но не казвате защо.
Зюмбюла Маринова: Към момента тези точки, които предлагаме ги няма в
плана.
Разискванията приключиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 241
30 ноември 2016 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема актуализиран План за действие на Община Средец, в изпълнение на
Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация (2014 – 2020 г.).

Председател:
Секретар:

34.

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ
БУРГАС ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ
ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ,
ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА С РОМИТЕ СИТУАЦИЯ
2014-2020

Председател:
Секретар:

35.
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият План за действие на Община Средец в изпълнение на Стратегия на област Бургас
за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2014-2020 г. определя и планира задачите на
местната власт за решаване на проблемите на ромската общност в общината. Той е неразделна част
от Областната стратегия на Област Бургас за интегриране на ромите (2012-2020) и се основава на
приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на НАЦИОНАЛНАТА
СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012- 2020).
Планът за действие за интеграция на ромите се изпълнява в два периода. Първият период
обхваща 2012-2014 г. и завършва с изпълнението на Националния план за действие по
„Десетилетие на ромското включване 2005- 2015г”, който приключва на 02.02.2015г. Вторият
период обхваща 2014-2020 и е съобразен със следващия програмен период на ЕС и Оперативните
програми за България. Планът е отворен документ, който може да бъде актуализиран, допълван и
променян съобразно реалната обстановка в Общината. Съобразен е с изискванията на
поднормативните актове и документи на държавата в тази област.
Община Средец разработи и реализира План за действие в изпълнение на Областната
стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (20132014 г.), който беше приет от Общински съвет – Средец, съгласно Решение № 352 от 27.02.2013г.
В края на отчетния период, Община Средец изготви мониторингов доклад за напредъка по
изпълнението на заложените в Плана дейности. Документът беше изготвен въз основа на получени
данни от институциите и неправителствените организации, които имат отговорности по
изпълнението на планираните мерки по петте приоритетни области на интеграционната политика:
образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и култура и медии. Докладът беше
изпратен до Областния управител на област Бургас. Следвайки Националната стратегия за
интегриране на ромите и Областната стратегия за интеграция на ромите, Община Средец разработи
План за действие с период на планиране от 2014 г. до 2020 г. Планираните цели, задачи и дейности
за новия период се базират на извършения анализ за изпълнението на дейностите по заложените
индикатори от Приоритетите на План за действие на Община Средец 2013-2014 г. и констатираните
потребности и специфики на местните ромски общности. Планът за действие на Община Средец в
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на
ромите ситуация (2014-2020 г.) е разработен съгласно дадени насоки и указания от Националния
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, чрез Областния управител на
Област Бургас.
Настоящият план за действие на Община Средец за подкрепа на интеграционните политики за
периода 2014 г. - 2020 г. дефинира необходимостта от последователно планиране на цели и задачи
от предходния период на планиране 2013 г. - 2014 г., като е спазен същия подход на насочване на
усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите
потребности на уязвимите групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните
актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при
управлението и финансирането им и се основава на приоритетите на държавната политиката в тази
област. Планът за действие на Община Средец в изпълнение на Областната стратегия за
интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014-2020 г.) е
съгласуван с Областния управител и експертите от Секретариата на Националния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, съгласно изискванията.
При разработването на Плана за действие взеха участие представители на всички институции
в Община Средец, имащи отношение към подобряване на социалния, образователен, културен и
икономически статус на уязвимите групи:
 Община Средец;

Председател:
Секретар:

36.

 Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Бургас, Бюро „Социална закрила” гр.Средец;
 Дирекция ”Бюро по труда” гр.Бургас, филиал гр.Средец;
 Представители на ромската общност;
 ОПЛ на територията на общината;
 СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Средец;
 ПГ по МСС ”Н.Й.Вапцаров” гр.Средец;
 ОДЗ ”Бърборино” гр.Средец;
 ЦДГ „Дъга” с.Дебелт и с.Факия;
 ЦДГ с.Загорци;
 ЦДГ с.Орлинци;
 Регионална здравна инспекция;
 Представители на НПО - НПО „Европа 21 век” гр.Бургас, НПО „Верният настойник”
гр.Бургас;
Процесът на подготовката на Плана премина през следните етапи:
1. Със заповед № 498/23.06.2014 г. на Кмета на Община Средец, се определи Общинска работна
група за изготвяне на проект на Общински план за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на
Стратегията за интегриране на ромите в област Бургас 2012 -2020 г.;
Община Средец съвместно с НПО „Европа 21 век” гр.Бургас и НПО „Верният настойник”
гр.Бургас организира срещи-разговори със заинтересованите страни/ромско население и други
рискови групи/ . Срещите се проведоха по съответните населени местта със подкрепата и
съдействието на кметовете по селата и кметски намествици.
Набелязаха се действия, съобразно установените силни и слаби страни и анализа на ситуацията,
съотносими към конкретните задачи и цели на Стратегията, подробно разписани, в т.ч. и средствата
за финансиране - средства от общински бюджет и/или новите оперативни програми, регионални,
областни и общинските програми, съотносими към сътрудничеството и интегрирането на ромите и
в частност към съответните приоритети на Стратегията.;
2. След съгласуване от областната работна група, проектът на общинския план се представи за
преценка и одобрение от Централното координационно звено / Секретариат на НССЕИВ/;
3. Одобреният от Централното координационно звено / Секретариат на НССЕИВ/, проект на
Общински план за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в
област Бургас 2012 – 2020 г. се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Средец.
Следва да се има предвид, че в настоящия План, понятието „роми” ще се използва като
обобщаващо, както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които
се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население
определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Община Средец е разположена в югоизточна България, в южната част на Югоизточния район
и югозападната част на Бургаска област. Общината влиза в състава на 13-те общини в Бургаска
област. Община Средец е една от най-големите териториално-административни единици в страната
с площ от 1146 кв.км, което съставлява 7,82% от територията на Югоизточен район, 14,84 % от
територията на Бургаска област и 1% от територията на България. Общината обединява 33 населени
места, от които 1 град (Средец) и 32 села.
Община Средец е в непосредствена териториална близост до областния център – град Бургас,
което определя силното му влияние върху развитието на общината и тесните й икономически
връзки с него. Разстоянието между общинския център град Средец и град Бургас е 30 км. В
общината има 32 кметства, като в 9 от тях живеят роми.
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Таблица1. Брой на населението на Община Средец според последното преброяване
Община

Общо брой население

В града

В селата

Средец

14934

9065

5869

При последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.02. 2011 година
населението на община Средец възлиза на 14934 души. Повече от половината жители са
съсредоточени в единствения град – общинския център Средец (9065 души), докато в селата живеят
общо 5869 души.

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ
За нуждите на Плана за действие е извършен анализа на ромската общност по различни
показатели, като са използвани основно актуални данни от НСИ. Информация за населението по
етнически групи се събира единствено при провеждане на Преброяванията на населението и
жилищния фонд. Наличните актуални данни за броя на ромското население са към 01.02.2011 г. от
проведеното от НСИ. Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2011.
 Към ромска етническа група се отнася населението, което се е самоопределило като
такова и е отговорило на доброволния въпрос за етническа принадлежност.
 Продължава тенденцията част от хората, които околното население назовава като
„роми” или „цигани” да се самоопределят като българи, турци, румънци и др., което
произтича от правото на преброяваното лице само да определи етническата си
принадлежност или да не посочи такава.

Табл. 2. Население в община Средец по възраст, пол и етническа група
Източник:НСИ
Община Лица
отговорили
доброволно за
етническа
принадлежност
Средец 13320

Етническа група

Не се
самоопреде
лям

П
о
данн
и на
10912
230
2063
68
47
Наци
онал
ния статистически институт от преброяването на населението и жилищния фонд от 2011 г.,
ромският етнос е втори по численост в Община Средец. Към 01.02.2011 г. той наброява 2063 души
с относителен дял 15.5%. Към турската етническа група са се самоопределили 230 души. 68 души
са се определили като „друга” етническа група /тоест извън българската, турската и ромската/.
Следва да се има в предвид и факта, че по експертни оценки ромският етнос наброява над
3500 души в Община Средец. Най-голям е относителния дял на ромското население в гр.Средец,
село Дебелт, следвани от селата Драчево, Орлинци, Загорци, Факия, Момина Църква, Зорница,
Проход и Сливово
Ромската етническа група е в групата на социално-слабите, дълготрайно безработни и
подлежащи на социално подпомагане лица, което налага разработването на дългосрочна политика,
българска турска

ромска

друга
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особено що се отнася до обучението и заетостта, образованието, здравеопазването и жилищните
условия. Особени усилия трябва да бъдат положени в областта на социалното включване.
Основна тенденция, характерна за демографското състояние в района е развитието в
неблагоприятна посока, която се определя от спадане на раждаемостта, висока смъртност,
застаряване на населението. Естественото движение на населението се характеризира с отрицателен
естествен прираст.
Таблица 3. Раждаемост и детска смъртност
община
Средец

Живородени-раждания
общо
На 1000 ч.н.

2009 година 223
2010 година 174
2011 година 177

13.7
10.9
11.9

Детска смъртност
общо
На 1000 деца
4
3
2

17.9
17.2
11.3

Данните са взети от РЗИ – гр.Бургас

Ражданията за 2009 г. са 223 деца от които 70 са от квартали с компактно ромско население
Ражданията за 2010 г. са 174 деца от които 67 са от квартали с компактно ромско население
Ражданията за 2011 г. са 177 деца от които 60 са от квартали с компактно ромско населе
Тревожно е да отбележим, че през последната година е намалил броя на ражданията. Тук
трябва да отбележим, че е намален броят на ражданията от българите и увеличен броят на
ражданията от ромското население. Запазва се тенденцията за увеличаване на абсолютния брой и
относителния дял на извънбрачните раждания. Високата извънбрачна раждаемост е резултат на
значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически
брак.
Изводи : От горните таблици могат да се набележат някои основни тенденции в
демографската характеристика, а именно:
Забелязва се трайна тенденция към намаляване на населението, запазва се и отрицателния
естествен прираст на населението, както и неговото застаряване. Причините за това са комплексни.
Факторите, влиящи върху този показател и тяхната тежест при определяне на процеса са
недостатъчно изследвани дори на национално ниво, но един от най-важните безспорно е
икономическият. Дълбоката кризата на местната икономика, довела до закриването на
осигуряващите работа на населението предприятия на територията на общината, както и
незавидното положение на селското стопанство след дългия и мъчителен период на
преструктуриране, продължават да бъдат една от основните причини за миграцията на населението.
Втори важен фактор е, несъмнено, големите различия в условията на живот с тези в намиращият се
в близост голям град. Липсата на достатъчно средства в общинския бюджет за здравеопазване,
социални услуги, благоустрояване на населените места ги задълбочава още повече и е предпоставка
за обезлюдяване на много населени места.

ІІІ. ПРЕГЛЕД НА ПРИОРИТЕТИТЕ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ
1. ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритет в работата на Общината е младото поколение – бъдещето на децата и учениците.
Политиката на ръководството на Общинска администрация – Средец е да се обхванат всички
подлежащи на обучение и да се осигури на всички подлежащи деца и ученици равен достъп до
образование.
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Образователната структура на населението, на 7 и повече навършени години (по данни от
Преброяване 2011 г. на НСИ), по етнически признак, за водещите групи (роми, турци), има следния вид:

Таблица 4.
Етническа
група

Общо

висше

Средно

Степен на
завършено
образован
ие
Основно

Никога не
посещавал
и училище

дете

Община
14934
Средец
В т.ч.
12301
отговорили
Българска
10336

1231

4962

4049

2851

562

35

1160

4489

3632

2499

491

30

1133

4294

3083

1640

172

14

Турска

202

-

33

-

57

15

-

Ромска

1678

4

122

447

787

304

14

Не се
самоопред
еля

20

-

5

-

11

-

-

Начално и
незавърше
но начално

Образователната структура на населението в общината показва някои особености: най - висок
дял са лицата със средно образование следват групите с основно и с по- високо от средното и на
последно място са лицата с по-ниско от началното образование и неграмотните. Образователното
ниво на повечето от ромите в община Средец е изключително ниско. Като проблемни области се
очертават големият брой с начално, незавършено начално и не посещавалите училище лица. Четири
лица от ромски произход са завършили висше образование. Ниско образованото и ниско
квалифицирано население е един от факторите за високата безработица в общината.
Необходими са допълнителни действия за: гарантиране на възможности за овладяване на
българския език от децата, за които той не е майчин; Реинтеграция на вече отпаднали ученици от
образователната система и превенция на повторното им отпадане; Ограмотяване
на възрастни; Квалификация на учители за работа в мултиетническа среда и други. Част от
причините за намаляване на посещаемостта и ранното отпадане на ромските децата от училище са
икономически. Родителите нямат трайна заетост и финансови средства, с който да осигурят на
децата си необходимите облекла, учебни помагала, консумативи и други материали за
посещение на училище.
Община Средеца разполага с добре развита мрежа от учебни заведения, с оптимална
структура за удовлетворяване на досегашните потребности за общо образование.
Образователно-възпитателната дейност се осъществява от 5 училища/общо 1406 ученик/, 2
Обединени детски заведения и 3 детска градина/общо 656 бр. деца/.
Списък на училища и детски градини в община Средец.
Таблица № 5 /към 15.09.2014г./
№

Училища и детски градини

1.

СОУ
„Св.Св.Кирил и Методий”

Местопо
ложение
Средец

Вид
Средно
Общообразователно

Брой
ученици
841
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2.

ОУ”Антон Страшемиров”
с. Дебелт

с.Дебелт,
общ.Средец

Общообразователно

193

3.

ОУ„Св.Св.Кирил и
Методий” с.Загорци

с.Загорци,
общ.Средец

Общообразователно

115

Средец

Професионално

198

5. ПГМССЕ „Н.Й.Вапцаров”
гр.Средец
Детски градини
1.
ОДЗ
„Снеж
анка”
2.

Средец

Обединено
детско заведение

201

ОДЗ „Бърборино”

Средец

Обединено
заведение

3.

ЦДГ „Дъга” с.Дебелт

с.Дебелт

Целодневна детска
градина

99

4.

ЦДГ „Дъга” – филиал
Факия

с.Факия

Целодневна детска
градина

20

5.

ЦДГ с. Загорци

с.Загорци

Целодневна детска
градина

31

6.

ЦДГ с.Орлинци

с. Орлинци

Целодневна детска
градина

29

детско

276

На територията на общината няма сегрегирани училища поради оптимизираната общинска
мрежа и политика на Община Средец. Обучението в Общината се извършва в смесени детски
градини и училища. На територията на общината функционират пет детски заведения, от които три
целодневни и две обединени детски заведения. Училищната мрежа включва пет училища, от които
три основни, една гимназия и едно професионалено училище.
95% от децата, подлежащи на задължително обучение от ПГ-5 и 6 годишни посещават детска
градина, едва 5% са необхванати. Причината е нежеланието на част от родителите да осигурят
посещението на децата в детските градини, както и липсата на механизъм да бъдат задължени за
това. С изменението на Закона за семейни помощи за деца (в сила от 01.09.2013 г.) това
обстоятелство се променя като за да получават месечни помощи за дете, същото следва да е
посещавало редовно подготвителна група или училище.
Децата от целевата група, които се обучават в начален етап на основно образование,
посещават редовно училище, не допускат неизвинени отсъствия.
Това е така, защото им се предлагат безплатни услуги като транспорт, безплатна храна,
безплатни учебници, целодневно обучение. Същите тези деца тръгвайки в прогимназиален етап на
обучение, започват да отсъстват именно поради факта, че тези услуги вече ги няма. Освен това част
от по-големите ученици са ангажирани от родителите си в отглеждане на по-малките деца, както и в
сезонни дейности – събиране на билки, гъби и др. Затова усилията на педагогическите специалисти
са насочени към децата и родителите, завършили начално образование.
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Активна е работата с родители в ОДЗ. Провеждат се родителски срещи, полагат се
усилия за разговори и изясняване на проблеми с родителите, които срещат трудности поради
факта, че голяма част от родителите са нискообразовани и не оценяват стойността на полученото
образование.
В община Средец са предприети адекватни мерки за интеграция на ромските деца. Основен
проблем остава задържането им в училище. Разходите, които се налагат във връзка с посещаване на
училище, влияят силно върху мотивацията на родители и ученици и стават причина за отпадане на
деца от образователната система. Една от мерките срещу отпадане и задържането на учениците от
ромски произход е работата по проекти.
Основни изводи :
В сферата на образованието на територията на Община Средец се реализират редица проекти
за решаването на проблемите със задържането на децата и учениците от ромски произход, а именно
като проблеми могат да се посочат: ранни бракове и отпадане от образователната система, липса на
подходящи специалисти, които да работят с родителите и учениците от ромски произход за
задържането им в училище; извънкласните форми в училище се осъществяват предимно по
проекти, които са с определен срок и след приключване няма приемственост.

2. ПРИОРИТЕТ 2: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Негативно влияние върху здравословното състояние на децата оказват ранните бременности и
недостатъчното наблюдение и грижи за децата, най-вече сред семействата от ромската общност.
Трудно се провеждат задължителните имунизации, поради липсата на пълно съдействие от страна
на родителите поради тяхната ниска здравна култура.
В сравнение с други общности, здравословните проблеми при децата от ромска общност са
най-големи, което се дължи на множество рискови фактори. Редица проучвания показват, че найподходяща възраст за изграждане на здравна култура и опазващо здравето поведение е юношеската,
когато е възможно да се придобият знания, нагласи и социални умения, които да гарантират
повишаване на контрола над фактори, от които зависи здравето на хората и техните деца.
Здравеопазването на територията на община Средец е организирано предимно в заведения за
извънболнична медицинска помощ.
Извънболнична помощ
Осигуряването на достъп на населението до базисни здравни грижи, осъществявани в
първичната медицинска помощ е първостепенна задача на всяка здравна система. Здравното
облсужване на населението на територията на община Средец се осигурява чрез обслужване от
общопрактикуващи лекари и стоматолози, оказване на специализирана медицинска помощ,
оказване на спешна медицинска помощ и училищно и детско здравеопазване. Инфраструктурата на
здравеопазването е изградена съобразно изискванията на Закона за здравното осигуряване и
Националната здравна осигурителна каса.
За оказване на доболнична медицинска помощ Здравното обслужване на населението на
територията на община Средец се осъществява от следните здравни заведения:
Таблица 6.
№ Вид лечебни и здравни заведения на територията на
община Средец
1.
1.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
„Многопрофилна болница за активно лечение – Средец”
ЕООД
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ
„Медицински център 1 – Средец” ЕООД

Общ брой към
31.12.2014г.
1
1
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2.
3.
4.

Медико-диагностични лаборатории
Самостоятелни медицински практики
Самостоятелни стоматологични практики
ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ
1. Център за спешна медицинска помощ
2. Детски ясли
3. Здравни кабинети в детски заведения и училища
4. Дом за възрастни хора
5. Дом за възрастни с умствена изостаналост
6. Дом за деца лишени от родителски грижи
7. Център за настаняване от семеен тип 1 и 2
8. Център за обществена подкрепа
9. Кризисен център
10. Дневен център за деца с увреждане
11. Аптеки
12. Здравен медиатор към община Средец

2
6
4

42.

1
3
11
1
1
1
2
1
1
1
3
1

На територията на общината са регистрирани 6 общопрактикуващи лекари, които имат
сключени договори с Регионалната Здравно-осигурителна каса – гр.Бургас и 4 практики с 4 лекари
по дентална медицина. Всички те са крайно недостатъчни и не са в състояние да осигуряват
ефективно доболнично здравно обслужване, особено в по-малките населени места. По отношение
на болничната помощ „МБАЛ-Средец” не може да предложи достатъчно квалифицирано
медицинско обслужване, защото за периода от 2010г.до 2014г. остана само с две отделения – детско
и вътрешно.
Специализираната медицинска помощ се предоставя основно от „Медицински център1Средец” със 7 лекари - специалист хирург, невролог, уши-нос-гърло, педиатър, кожни и
венерически болести и акушерство и гинекология. Аптечното обслужване е в града и с.Дебелт.
Здравни кабинети по Наредба №3/27.04.2000 г. има разкрити в детските заведения и училищата на
територията на общината. В селата за профилактични прегледи на децата и оценката на
здравословното им състояние се разчита на общопрактикуващите лекари.
Сериозен проблем се явява факта, че част от населението на общината е без здравни
осигуровки. За точния % лица, които не са здравноосигурени няма достатъчно данни. По
информация на общопрактикуващите лекари има данни за 1161 здравнонеосигурени лица (13,57%
от общия брой жители), но тази информация е непълна.
Наблюдават се следните тенденции по отношение на бременността: за периода 2012 г.- 2014
г.са регистрирани средно годишно по 50 бременни. Всичките са от ромски произход и 40% от тях
са непълнолетни. Специалиста по АГ няма данни за хоспитализация на пациентите си, защото към
МБАЛ-Средец няма АГ-отделение и посещават болници близо до община Средец. Непълнолетните
се осигуряват от държавата, а останалите 20% са здравно неосигурени. Новородените от ромски
произход 80% са регистрирани при личен лекар. За периода 2012г.-2014г. гр.Средец и селата
Загорци, Дебелт и Драчево бяха посетени от мобилен кабинет за измерване на костната плътност.
Във връзка с превенция и контрол на ХИВ, СПИН през 2013г. и 2014г. в град Средец и с. Дебелт са
проведени безплатни изследвания /мобилен кабинет/ от РЗИ –Бургас в сътрудничество с НПО
„Областен ромски съюз”.
Профилактичните прегледи на населението от общината за периода 2012г.-2014г.по данни от
общопрактикуващите лекари са извършени на 50%.
За същият този период водещи заболявания на населението са както следват:
1. Болести на сърдечно- съдовата сестема- 35,2%
2. Болести на ендокринната система- 28,5%
3. Болести на нервната система- 24,3%
4. Болести на дихателната система- 12%
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Най-голям проблем през последните три години е високият процент болни от вирусен
хепатит А - наречен /болест на мръсните ръце/. Обхвата на подлежащите на имунизации по
Националния имунизационен календар е на 90% извършен от личните лекари на същите.
Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Наблюдават се следните
тенденции: по отношение на бременността – бременните жени се картотекират непосредствено
преди раждане, не посещават редовно женска консултация и с това попадат в рискови групи
бременности. Като цяло бременностите са много ранни и се наблюдават бракове по съребрена /
роднинска/ линия, което предполага раждането на дете с увреждания. Част от ромското население е
неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права. Няма навици за посещение при
стоматолог, нито тенденция за водене на децата при Дентален лекар. Голяма част от заболяванията
са в резултат на лоши хигиенни условия за живот и бедност.
Специфичен проблем при лицата от ромски произход е недостатъчното обхващане на децата с
имунизации и свързаните с това случаи на заболявания, които са преодоляни сред етническите
българи. Предложенията на експертите от Регионална здравна инспекция – Бургас относно
предприемане на мерки за пълен обхват с имунизации на децата от ромски произход в Община
Средец, са свързани с провеждане на разяснителни и информационни кампании относно важността
на имунопрофилактиката.
В тази връзка предложението от експертите от РЗИ – Бургас е насочено към активизиране
дейността на здравния медиатор за повишаване на здравната култура на ромската общност.
Добра практика на Община Средец в това отношение е фактът, че към администрацията на
общината работи един здравен медиатор, който е от ромски произход. Назначен е на трудов
договор в държавно делегирана дейност «Други дейности по здравеопазването». Дейността на
здравния медиатор е насочена към оказване на съдействие при реализиране на профилактични
дейности и разяснителни кампании в ромските общности в Община Средец и съдействие на
нуждаещи се от малцинствените групи за достъп до здравни услуги. Той се явява като мост между
лицата от малцинствените общности и групи и здравните и социални служби. Здравния медиатор
подпомага за преодоляване на културните бариери и общуването с институциите.
Освен общите проблеми на ромската общност – висока заболеваемост, висока смъртност, покъса средна продължителност на живота на лицата от ромската общност, по-висока обща и детската
смъртност, много ранни женитби, ранно раждане на първо дете, и др., са изведени следните
приоритетни проблеми на ромската общност в Община Средец, по отношение на здравеопазването:
T Недостатъчни и неправилни здравни знания, нагласи и поведение, с оглед повишаване на
здравната информираност и ефекта от нея за подобряване на личното здраве и достъпа до здравни
услуги.
T Недостатъчно/липсващо участие на регионални НПО в осигуряване на здравно
образование в ромската общност - диференцирано по възраст и пол за факторите на риска за
здравето за развитие на редица заболявания, вкл. свързани с неимунизиране, ранните бракове и
раждания, трафик на жени и деца, ХИВ, СПИН и ППИ, социално-значими болести (затлъстяване,
сърдечно-съдови, диабет).
T Липса на разработени и реализирани общински програми за здравно и сексуално
образование на младите хора в и извън училище, както и за хората от всички възрасти в ромската
общност.
T Възпрепятстване изпълнението на имунизационния календар на РБългария за максимален
обхват на подлежащите с имунизации, вкл. и чрез разкриване на временни имунизационни
пунктове и/или създаване на мобилни екипи на РЗИ, въпреки участието на ромски лидери в
провеждането на извънредни имунизационни кампании за деца и възрастни.
3. ПРИОРИТЕТ 3: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Ромското население в Община Средец е концентрирано предимно в квартал «Победа» Средец,
селата Дебелт, Драчево, Загорци, Орлинци. В по-голямата си част ромите живеят капсулирано и
бедно. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с три, четири и повече деца.
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Общинските жилища с които разполага общината са в окаяно състояние и се нуждаят от
рехабилитация. Същите са крайно недостатъчни да задоволят нуждите на социално слабите
семейства в общината.
Една част от жилищата в кв.»Победа» - Средец и село Дебелт са незаконно построени,
неотговарящи на санитарно хигиенните условия. Те са държавна собственост, друга част от
терените попадат в общински горски фонд.
Голяма част от жилищата в тези махали не разполагат с канализация. До жилищата в ромската
махала няма изграден водопровод. Има изградени електропреносни мрежи. Ниският социалноикономически статус на жителите на ромските квартали задълбочава допълнително тяхната
уязвимост като потребители на комунални услуги.
Обособените ромски махали продължават да бъдат една от основните пречки за цялостната
интеграция на ромите в обществото, тъй като условията на живот в тях водят до задълбочаване на
изолацията им, до занижаване на възможностите за подобряване на образователния, социалноикономическия и здравния статус и до маргинализиране на значителна част от общността.
Най-често срещаните проблеми са свързани с липсата на кадастрални карти, общи и подробни
устройствени планове, незаконно строителство, недостатъчно изградена инфраструктура и
ограничен достъп до социални и комунални услуги, както и пренаселеност. Основен проблем за
ромските квартали е узаконяване собствеността върху земята и законността на постройките.
Необходимо е да се предприемат мерки за включване на неурбанизиранините квартали в
регулация и решаване на редица проблеми за подобряване условията на живот и екологичното
състояние, чрез спазването на нормативните изисквания по устройството на територията.
4. ПРИОРИТЕТ 4: ЗАЕТОСТ
Първостепенна задача
на община Средец през последните години е преодоляване
нарастващата безработица и мобилизиране на всички възможности за повишаване на заетостта.
Таблица 7. Население на 15 - 64 навършени години по етническа принадлежност икономическа
активност
Етническа
група

Икономиче
ски активни

Икономич
ески
неактивни

общо
9198

общо
5100

заети
4098

безработни
1002

4098

8213

4659

3732

927

3554

6649

4150

3387

763

2499

Турска

173

82

69

13

91

Ромска
Друга

1330
53

402
-

255
-

147
-

928
-

Не се
самоопреде
ля

8

-

-

-

-

Население
общо за
общината
В т.ч.
отговорили
Българска

Източник: НСИ от Преброяване 2011 г.
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Понастоящем икономически активни са 5100 души, от тях 1256 регистрирани
безработни. Голяма част от тях са лица в уязвимо положение. Голям е броя на безработните роми,
които не са регистрирани в Бюрото по труда и не търсят активно работа. Голямата част от тях
нямат нямат завършено образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането и
съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот.
Таблица 8. По данни на Дирекция „Бюро по труда” Бургас, филиал гр.Средец към
30.06.2016г. – регистрирани безработни
Структура на регистрираната безработица
№ Показател
Бр. лица
1. Общ бр. регистрирани лица от 890
община Средец
В т.ч. жени
471
мъже
419
2. Регистрирани БЛ по възраст
до 24 години
60
до 29 години
168
над 50
166
3.

Регистрирани БЛ по професионален
признак
201
с работническа професия
специалисти
61
без квалификация
628

4.

По образование
висше
средно
основно
начално и по-ниско
ниско образование

25
301
86
478
564

по рискови групи
с намалена работоспособност
самотни родители
майки с деца до 3 г.
трайни увреждания
Равнище на безработица

6
23
24
17,45 %

5.

6.

Анализите на безработицата показват, че в образователната структура на безработните
преобладават лицата с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация.
Сериозни са и проблемите със социално-икономическата и обществена реализация на повъзрастните роми от квартал „Победа“ гр.Средец в резултат, на което населението се отличава с:
Ниска степен на грамотност;
Липса на професионална квалификация;
Висока степен на социалната изолация;
Висока степен на безработица в квартала;
Нисък стандарт на живот;
Поради това през последните години нараства необходимостта от обучение за ограмотяване и
повишаване на професионалната квалификация на онази част от безработните, които са
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продължително безработни, именно поради липсата на образование и свързаната с това ниска
професионална квалификация или липсата на такава.
По данни на Дирекция „Социално подпомагане” Бургас, Бюро гр.Средец подпомагани с
месечни помощи към 31.10.2016г. са 212 семейства, преобладаващи са многодетните и непълни
семейства, в които има повече нетрудоспособни членове.
Така ромското население образува рискова група на трудовия пазар – без образование, без
квалификация, без трудови навици и професионални умения. Това само по себе си определя лош
икономически и социален статус. Преодоляването на тези явления може да се постигне чрез
образователни и професионални знания и умения за равен достъп до пазара на труда.
Усилията за преодоляване безработицата трябва да бъдат насочени към следните дейности:
Превантивни – обучение и квалификация на безработни лица; Насърчителни - пакет от мерки за
работодателите за насърчаването им в наемане на хора в неравностойно положение на пазара на
труда; Търсенето на различни мерки и програми за заетост и включване на хора в тях с различни
параметри:
o
Продължително безработни лица
o
Лица над 50 годишна възраст
o
Семейства където и двамата родители са безработни
o
Социално слаби лица
o
Младежи до 29 год.
o
Сираци
o
Лица с трайно намалена работоспособност
o
Лица освободени от местата за лишаване от свобода
В тези рискови групи попадат и хора от ромското население. Чрез включването им в
програми и мерки на заетост ще бъдат намалени социалните последици в живота им.
5 . ПРИОРИТЕТ 5: КУЛТУРА И МЕДИИ
Град Средец е утвърден общински културен център, разполагащ с читалище, исторически
музей, къщи-музеи, библиотека. На територията на общината съществуват едно читалище в гр.
Средец – Читалище „Пробуда – 1897” и 11 читалища в селата Дебелт, Загорци, Зорница, Голямо
Буково, Момина църква, Орлинци, Суходол, Дюлево, Факия, Драчево и Светлина. Всички те
развиват културна и просветна дейност чрез библиотеки, различни школи по изкуства. Основните
им дейности са:
• Развитие и поддържане на библиотечното дело. Всички библиотеки функционират с
основните си отдели – художествена литература, детски четива, техническа литература и
изкуство.
• Художествена самодейност – в различните читалища работят най-разнообразни по жанр
любителски състави - музикални, фолклорни, танцови. Те имат многобройни участия в
общината, областта, на национални прегледи и в чужбина.
• Образователно-просветна дейност.
• Концертна дейност – това е съвместна дейност, организирана от читалищата. Тази дейност
протича през цялата година и е от най-разнообразен характер – поп-фолк изпълнители,
класическа музика, конкурси за красота, модни ревюта.
• Създадена е танцова формация „Ромски звездици” – 10 деца.
Изводите са, че ромските деца участват активно в културния живот на общината и обичат да
се изявяват.
Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на младите хора
е приоритетна задача за ръководство на Община Средец. Под патронажа на общината се
организират и провеждат ежегодни спортни състезания и прояви. Добрата спортна база по борба и
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традициите в спорта/футбол, волейбол/ и професионализма на спортните деятели са условие за
възраждане на спорта в гр. Средец.
В Община Средец са лицензирани четири спортни клуба – „Общински спортен клуб по борба
– 2001”, Футболен клуб "Странджа-2010г.", Клуб по корабомоделизъм Средец, Волейболен клуб
„Странджа”.
Културните институции в Общината се стремят да привличат към дейностите си децата от
ромски произход. През 2014г. общината организира детски празник за посрещане на ромската нова
година – Банго-Васил, Осми април – Международен ден на ромите, Георгьов ден. Показателно е и
участието на ромските деца във фолклорните празници на общината, във фестивала на етносите в
Средец и Бургас.
Медийното представяне на ромската култура често е негативно и манипулативно. Разбира се,
част от тези проблеми стоят не само пред ромската култура. Взаимното опознаване е залог за добро
междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и културата найлесно може да разруши съществуващите бариери и предразсъдъци.
За общината: културен календар:
• Честване на 8-ми април-Международен ден на ромите свързан с традицията за
почитане на спасителите на ромите от холокоста;
• Традиционно честване на „Банго Васил” с участието на ромски танци, песни,
конкурси.
• Традиционно честване на „Георгьов ден” с участието на ромски танци, песни,
конкурси, спортни състезания.
Запазването и обновяването на ромската култура е неотменима и съществена част от процеса
на интегриране на ромите в българското общество. Необходимо е да бъдат положени целенасочени
усилия в тази насока, както и за популяризиране на ромската култура сред цялото българско
общество.
Спортна инфраструктура
Съоръженията са съсредоточени предимно в града. Статистическата задоволеност със спортни
площи е недостатъчна. Следва да се подобряват условията за развитието на спорта в училищата и
да се осигури достъпност за използване на спортните съоръжения от учениците и хората, желаещи
да спортуват. Заниманието със спорт е добра основа за интеграция и изграждане на толерантност
към различните, затова независимо от не дотам доброто състояние на спортните площадки , община
Средец провежда спортни състезания и празници.
Основните спортни съоръжения на общината са стадион “Странджа” в гр. Средец и волейболно
игрище в спортна зала гр.Средец. Като цяло спортните съоръжения са недостатъчни и морално
остарели.
За младежите от ромски произход възможностите в свободното време са силно ограничени.
Те с удоволствие спортуват, но спортните занимания не са достъпни за всички. Все още основен
проблем за развитието на активна спортна дейност е липсата на възможности за изграждане на
материална база за развитие на спорта сред младежите в ромския квартал гр.Средец.
6. Досегашни виждания на общинска администрация
Въз основа на събраните информации и извършените констатации бяха направени редица
изводи. Те отразяват не само актуалните проблеми на маргинализираните групи /по – специално
ромите/, пред които е изправена община Средец, но и дават насоки за възможното бъдещо
развитие.
Проблемите в национален мащаб, които характеризират етническите малцинства и в найголяма степен ромското население, важат в пълна сила и за община Средец.
От регистриралите се безработни в бюрото по труда в Средец, които са 1256, по експертни
оценки от тях 706 са лица в уязвимо социално положение. Фактор за капсулиране на етническите
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малцинства е неграмотността и слабото владеене на български език, породена от ранното
отпадане от училище, липсата на завършено начално или основно образование. За последните три
години общо в града и селата са отпаднали в рамките на основното образование (V-VIII кл.) – 64
ученика. Всяко четвърто дете не завършва средно образование.
Общия брой на учениците за учебната 2013/2014 г. в 5 училища в Община Средец е 1406. От
тях по експертни оценки над 50% са ученици в уязвимо социално положение. По данни на Отдела
“Социално подпомагане” за 2014г. с месечни помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане са подпомагани общо 329 семейства на територията на общината.
Това показва висока зависимост на населението в района от системата на социалното подпомагане.
Всичко това поражда необходимост от дългосрочно планиране действията на местната власт, която
да съчетава държавната политика, международни национални програми и ресурсите на Общината.
Предизвикателство за община Средец е разкриването на иновативни форми на социални
услуги, които са насочени към социалното включване на деца от 0 до 3 и от 3 до 7 годишна възраст
от ромската общност, като и за техните родители.
Община Средец изпълнява проект за Социално включване на Световната банка „Бъдеще
сега”. Проекта е в процес на реализация.
Договорена сума 800 000,00 лв. Създаване на Общностен център, състоящ се от детска
градина и център за социални услуги, насочени към деца от 0 до 7 години и техните родители. Чрез
реализацията на проекта се цели създадаване на условия за:
• Подобряване благосъстоянието на деца на възраст от 0 до 7 години чрез развитие на
съществуващите и въвеждане на нови услуги за деца, техните родители, за бъдещи родители,
за семейства в риск;
• Общо развитие и подобряване на родителските умения и грижи за деца на възраст между 0 и
7 години;
• Превенция на изоставянето на деца;
• Създаване на условия за интеграция на деца в риск от изолация (от ромски произход, с
увреждания, от социално слаби семейства) в детски градини и предучилищни групи;
• Фокусиране върху детското здраве и развитие в ранна възраст, превенция на
заболяваемостта, профилактика и здравна консултация;
• Осигуряване на условия за равен старт в училище;
• Подобрено нивото и качеството на родителските грижи
• Осигуряване на нови възможности за заетост.
Община Средец също така изпълнява проект „Устойчиво развитие чрез мултикултурно
образование – грижа за деца в риск в Община Средец” финансиран по Програма “Деца и
младежи в риск ”BG06, Компонент 2 “Деца в риск” на Европейско икономическо пространство
2009-2014. Основната цел на проекта e да се подобри благосъстоянието на децата в риск на възраст
от 3-6 години.
В последните години Община Средец се утвърди, като модел за предоставяне на социални
услуги на територията на Бургаска област. С цел осигуряване на заетост и социална интеграция на
безработни лица през 2012-2014г. г. общината разкрива над 600 работни места. Ниската
квалификация на лицата с ромски произход е най-големият проблем при намирането на работа,
затова решаването на този проблем ще доведе до повишаване стандарта на живот на тези групи.
През 2012-2014г. г. с цел намаляване броя на безработните лица в общината са реализирани
следните програми:
 Субсидирана заетост по Националнати програми в община Средец бяха заети 588 бр. лица.
Национална програма "Активиране на неактивни лица" – назначен е един трудов медиатор към
Бюро по труда – Средец; Национална програма за ограмотяване и квалификация на роми;
Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост".
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 Регионална програма за заетост в община Средец, посредством която се преодолява
проблема с безработица при ромите. Едновременно с това се дава възможност за предприемане на
действия водещи до преодоляване на негативните тенденции, свързани с последствията върху
пазара на труда от икономическата криза. Заетостта за 2012-2014г. г. е 40 бр. лица от ромски
произход.
 Проект „Нов избор – развитие и реализация” по Оперативна програма за развитие на
човешките ресурси, схема „Развитие”, които продължи да се развива през годините преминавайки
през няколко етапа на развитие. Проекта е предназначен за нискоквалифицирани безработни лица,
които преминаха през обучения за професията “Помощник пътен строител”, “Електротехник”,
“Градинар”, „Еколог”. Всички лица преминават поетапно през обучение и в последствие им се
осигурява работа за период от една година. Програмата е една от най-надеждните чрез които освен,
че се намалява безработицата в общината се осигурява квалификация на наетите лица. За
последните три години е осигурена заетост за 369 бр. лица, като от тях 20 бр. продължават да
работят и през 2014 г.
 През м.август 2014г. стартира Програма „Сигурност” към Националния план по заетостта,
разработена от МТСП. На територията на община Средец са наети 38 лица назначени на длъжност
„сътрудник по сигурността“.
 схема „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, е
осигурена заетост за 98 бр. лица . Целта на проекта е да се ангажират повече хора с ниско
образование и без квалификация, както и лица от малцинствата.
Основни изводи:
В ромските общности са налице различни фактори подкрепящи бедността – ранно отпадане от
училище, ниско образование и квалификация, трайна безработица и липса на трудови навици,
ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, нежелание за пълноценно ползване на
здравни, социални, образователни услуги.
Обособените ромски общности са районите с най-голям относителен дял на непълнолетни
майки, деца, деца в риск от отпадане от училище. Акумулирането на икономически, образователни
и етнокултурни рискови фактори оказва най-силно влияние, когато семействата, живеещи в
рамките на собствената компактна малцинствена група.
В тази група децата са сериозно изложени на риска да повторят модела на социална изолация
на своите родители. За да се преодолее затворения цикъл, е необходима комплексна интервенция
насочена срещу бедността, която да подпомогне семействата да осигурят шансове за социално
включване и развитие на своите деца:
 Преодоляване липсата на професионална квалификация и образование;
 Подкрепа в случаите на трайна безработица чрез допълнителна професионална
квалификация и включване в програми за обучение и заетост;
 Изграждане на родителски капацитет и увереност;
 Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и овладяване на
български език;
 Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната система;
 Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и конкурентноспособният на
пазара на труда;
 Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение и за
подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на децата, настанени в институции,
както и превенция на изоставянето;
 Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между институциите за използване на
техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.
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ІV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ

БУРГАС ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ
ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА С РОМИТЕ СИТУАЦИЯ
2014-2020

Приоритетните области на действие в периода 2014-2020 са:
1. ОБРАЗОВАНИЕ
2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
4. ЗАЕТОСТ
5. КУЛТУРА И МЕДИИ
6. СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ
НА РОМИТЕ
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ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране
Средств
а

1. Гарантиране
правото на равен
достъп до
качествено
образование на
ромите

1.1. Осигуряване на
необходимите
условия за
адекватна учебна
подготовка

1.2. Създаване на
условия за ранно
професионално
ориентиране и
кариерно развитие
на младежи от
ромски произход
2. Превенция на 2.1. Намаляване
отпадане от
дела на
училище и
преждевременно
ограмотяване на отпадналите от
неграмотни и
образователната
квалификация на система деца и

Индикатори

Източник

1.1.1. Подобряване на
Материалната база в
училищата с
преобладаващ брой
ромски ученици

Училища
Община

2014 2020

Проектно
финансиране

Брой закупени
компютри и
оборудвани
кабинети

1.2.1. Разработване на
програми за
стажуване/дуално
обучение за младежи

Училища
Община
Работодател
и

2014 2020

Проектно
финансиране

Брой разработени
програми

2.1.1. Провеждане на
кампании и работа в
общността за промяна на
нагласите и повишаване
на мотивацията за
образование сред ромите

НПО
Община,
Училища

2014 2020

Проектно
финансиране

Брой лица
участници в
дейностите
Брой проведени
кампании и
инициативи
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родителите

младежи от ромски
произход

2.1.2. Обхващане,
привличане и задържане
на всички деца от
етнически произход
подлежащи на
задължително училищно
обучение
2.1.3. Подпомагане на
деца и ученици от
социално – слаби ромски
семейства

Община,
Училища

2014 2020

Училищни
бюджети
Проектно
финансиране

Община,
Училища

2014 2020

Училищни
бюджети
Проектно
финансиране

Брой
подпомогнати
деца и ученици

2.1.4. Назначаване на
образователни
медиатори/помощни
учители в училищата
2.1.5. Подготовка и
допълнителни занимания
по български език от І до
ІV клас и от V до VІІ
клас

Училища
Община

2014 2020

Брой назначени
образователни
медиатори

Училища
Община

2014 2020

Не са
необход
ими

Училищни
бюджети
Проектно
финансиране
Проектно
финансиране

2.1.6. Засилване на
междуинституционалния
подход на работа за
превенция на отпадането
от училище

Местни
институции
Училища
Отдел
„Закрила на
детето“
МАГ

20162020

Не са
необход
ими
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Училищни
бюджети
Делегиран
бюджет

Намаляване на
броят на децата
непосещаващи
задължително
училищно
обучение

Брой ученици
преминали
допълнително
обучение/изостава
щи от учебния
материал
Изграден
механизъм за
координация
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2.2. Засилване на
сътрудничеството
между родители и
учители
2.3. Включване на
възрастни роми във
форми на
продължаващо
образование

2.1.7. Лятно училище за
деца с ниски резултати и
деца със специални
образователни
потребности

Училища
Община

2014 2020

2000 лв.

2.2.1 Включване на
родителите на деца от
ромски произход в
родителски съвети;
2.3.1. Включване на
възрастни роми в
програми за
ограмотяване

Училища

2014 2020

Не са
необход
ими

Училища
Община
Д”БТ”

2014 2020

Проектно
финансиране

Брой ограмотени
лица

2.3.2. Разработване и
изпълнение на програми
за обучение и
повишаване на
квалификацията на млади
хора.
2.3.3. Организиране на
информационни
кампании за завършване
на основно, средно и
висше образование

Училища
Община
НПО

2014 2020

Проектно
финансиране
Училищни
бюджети

Брой лица
преминали
обучение

Училища,
Община
МАГ

20172020

Проектно
финансиране

Брой проведени
кампании
Брой завършили
средно образование и ВУЗ

2.3.4. Осигуряване на
възможности за
завършване на основно и
средно образование чрез

Училища
Община,
МАГ

2014 2020

Не са
Училищни
необходи бюджети
ми
Проектно
финансиране

Брой лица
завършили
вечерна форма на
обучение

Председател:
Секретар:

Училищни
бюджети
Проектно
финансиране
Общински
бюджет
-

Брой деца
участвали в
дейността
брой допълнителни часове по
дадени предмети
Брой родители
участвали в
дейностите

54.

3. Повишаване
дела на децата
от уязвимите
групи в
системата на
ранно и
предучилищно
образование

3.1. Пълноценно
включване в
образователния
процес

вечерна и/или
индивидуална форма на
обучение в основни и
средни училища на
територията на община
Средец
3.1.1. Предоставяне на
услуги (образователни,
здравни и социални) на
деца от 0 до 7г. възраст в
риск от социална
изолация
3.1.2. Организиране на
кампании за повишаване
на осведомеността на
ромските родители
относно ползите от
предучилищното
образование

3.1.3. Въвеждане на
допълнително обучение
на деца чиито майчин
език не е български

Община
Училища
Детски
градини
МАГ

2014 2020

Проектно
финансиране

Брой деца и
родители
участвали в
дейностите

Детски
градини
НПО, МАГ

2014 2020

Брой проведени
кампании

Детски
градини
НПО

2014 2020

Проектно
финансиране
Програма
“Деца и
младежи в
риск ”BG06,
Компонент 2
“Деца в риск”
на Европейско
икономическо
пространство
Проектно
финансиране

Председател:
Секретар:

Брой деца
включени в
допълнителни
обучения

55.
4. Прилагане на
разнообразни
форми и
програми за
работа с деца,
младежи и
родители от
ромски произход

4.1. Развитие на
4.1.1. Подпомагане
младежки и спортни участието на деца и
дейности
младежи в спортни
инициативи/клубове със
смесено участие
4.2. Увеличаване и
4.2.1. Създаване на
сформиране на
Център за развитие на
извънкласни форми общността в ромските
за занимания по
квартали на територията
интереси, свързани
на общината - създаване
със съхраняване на
на клубове по интереси
етническата
идентичност и
популяризиране на
традиционни танци,
занаяти и обичаи

5. Повишаване
5.1. Осигуряване на
на педагогичека- възможности за
та квалификация включване в
на директори и
обучения, обменни

4.2.2. Дейности, насочени
към съхраняване и
развиване на културната
идентичност на децата и
учениците от
етническите малцинства
и техните връстници в
итеграционна
мултикултурна среда
5.1.1. Организиране на
обучения, семинари,
включване на
преподаватели в

Община
Училища
НПО

2014 2020

Училищни
бюджети
Проектно
финансиране

Брой
подпомогнати
деца и младежи

Община
НПО

2014 2020

Проектно
финансиране
ОПРЧР

Създаден център
за развитие на
общността
Брой създадени
клубове по
интереси

Община
Училища
ЦРО

2014 2020

Проектно
финансиране
ОПНОИР
ОПРЧР

Брой ученици от
ромски произход,
включени в СИП
Повишена
мотивация за
учене.

Община
Училища

20172020

Проектно
финансиране
ОПНОИР
ОПРЧР

Брой
педагогически
специалисти
преминали

Председател:
Секретар:

56.
учители в
училищата в
община Средец

срещи и др.

подходящи
допълнителни
квалификационни
курсове и др.

обучение
Българошвейцарска
програма за
сътрудничество

ПРИОРИТЕТ 2: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Цели

1. Повишаване
на здравната
култура

Задачи

Дейности

1.1.1. Съдействие от
1.1. Активизиране
дейността на здравните страна на здравния
медиатори
медиатор в усилията на
личните лекари за
обхващане на бременни
жени от уязвимите групи
1.1.2. Разкриване на
допълнителни щатни
бройки и назначаване
на поне още 2 здравени
медиатора – с. Дебелт и
с. Орлинци, Община
Средец

Отговорна
институция

Здравен
медиатор
Община
ОПЛ

Времеви Финансиране
период

2014 2020

Индикатори

Средства

Източник

Не са
необходими

Делегиран
бюджет

Брой обхванати
лица

Делегиран
бюджет

Брой назначени
медиатори

Община
2018 2020

Председател:
Секретар:

57.
1.2 Превенция на
хронични
заболявания сред
здравно неосигурени
лица

1.2.1. Участие в
Национални програми
за осигуряване на
профилактични
прегледи

Здравен
медиатор
РЗИ
Община
ОПЛ

2014 2020

1.3. Подобряване на
профилактичните
дейности сред
ромското население и
други уязвими групи

1.3.1. Организиране на
периодични
профилактични
прегледи с мобилни
кабинети в населени
места с преобладаващо
ромско население и
уязвими групи.
1.3.2. Разработване и
прилагане на програми
за превенция на СПИН
и „сексуално предавани
инфекции” (СПИ)
„превенция на ХИВ”
чрез използване на
национален и
регионален опит
1.4.1. Обучение и
интерактивни занятия с
представители на
младите хора в риск

Община
Здравен
медиатор
ОПЛ
РЗИ
НПО

2014 2020

1000 лв.

ОП РЧР
Средства от
общинския
бюджет
Проектно
финансиране

Община
ОПЛ
Здравен
медиатор
РЗИ
НПО

2014 2020

2000 лв.

ОП РЧР
Средства от
общинския
бюджет
Проектно
финансиране

Община
НПО
Регионална
здравна
инспекция

20142020

2000 лв.

ОП РЧР
Средства от
общинския
бюджет
Проектно
финансиране

1.4. Повишаване на
здравната култура и
промотиране на
безрисково сексуално
поведение чрез работа
1.4.2. Организиране на
по подхода
кампании на местно
„Връстници обучават ниво
връстници”

Председател:
Секретар:

Проектно
финансиране

Брой
реализирани
профилактични
прегледи за
здравно
неосигурени
лица
Брой
реализирани
профилактични
прегледи

Брой и процент
млади хора от
ромска
общност,
достигнати с
пълен пакет
услуги за
превенция на
ХИВ и СПИ
Брой обхванати
лица

58.
2. Повишаване на 2.1. Подобряване
здравните знания здравния статус на
и
ромите
информираността
на ромското
население

2.2. Превенция на
ранните бракове и
ранните раждания

2.1.1. Информиране на
лица от ромската
общност и уязвими
групи за
здравноосигурителните
им права и задължения
и права като пациенти.

Община
Здравен
медиатор,
РЗИ
НПО

2014 2020

Средства от
общинския
бюджет
Проектно
финансиране

Брой
информирани
лица.

2.1.2. Провеждане на
беседи сред ромската
общност за значението
на профилактичните
прегледи
2.2.1. Провеждане на
беседи с подрастващи и
млади хора и с техните
родители за начините
за предпазване от
нежелана и ранна
бременност, за
опасностите, които
крие ранната
бременност за майката
и бебето; за риска от
раждане на деца с
вродени аномалии и
наследствени болести и
начините за
профилактиране

Община
Здравен
медиатор,
РЗИ
НПО
Община
здравни
медиатори,
лични лекари,
мед.
специалисти
от здравните
кабинети в
училищата
МАГ, НПО

2014 2020

Средства от
общинския
бюджет
Проектно
финансиране
Средства от
общинския
бюджет;
Проектно
финансиране;
БългароШвейцарскат
а програма.

Брой проведени
беседи

2.2.2. Осигуряване на
възможност за

Община
здравни

20172020

Средства от
общинския

Брой поставени
спирали

20172020

Председател:
Секретар:

3 000

Брой проведени
беседи

59.

3.Превантивни
грижи за
майчино и
детско
здравеопазване

3.1. Изграждане на
умения за майчинство

3.2. Ранна регистрация
на бременните,
наблюдение по време
на бременността и
своевременна
хоспитализация

поставяне на безплатни
спирали на
здравнонеосигурени
жени, особено от
рискови групи
3.1.1. Провеждане на
беседи, разпространение
на информационни
материали, организиране
на обучения за жени от
ромски произход за
отглеждането на деца

медиатори,
РЗИ

бюджет;
БългароШвейцарскат
а програма.

Община
Здравен
медиатор
РЗИ
НПО

2014 2020

3.2.1.Активно
съдействие от страна на
здравния медиатор в
усилията на личния
лекар за обхващане на
бременните до
четвъртия месец на
бременността с
регистрация,
консултации с лекарспециалист по
акушерство и
гинекология и
своевременно
постъпване в лечебно
заведение за болнична
помощ за раждане

Община
Здравен
медиатор
РЗИ
ЦРО
НПО

20142020

Председател:
Секретар:

2000

Делегирани
бюджети
Проектно
финансиране

Брой
организирани
беседи/обучения

Делегирани
бюджети
Проектно
финансиране
БългароШвейцарскат
а програма.

Брой обхванати
лица

60.
3.2.2.Осъществяване на
акушеро-гинекологични
прегледи с мобилни
кабинети в населени
места с компактно
ромско население – кв.
Победа, гр.Средец,
с.Дебелт, с.Орлинци,
с. Загорци, с. Драчево.
Предоставяне
контрацептивни
средства на желаещи
лица, принадлежащи
към групата на лица с
ниски доходи,
здравнонеосигурени
лица

Община
Здравен
медиатор
РЗИ
ЦРО
НПО

20142020

2000 лв.

Делегирани
бюджети
Проектно
финансиране
БългароШвейцарскат
а програма за
сътрудничест
во
ОПРЧП

Брой обхванати
лица

ПРИОРИТЕТ 3: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Цели

Задачи

Дейности

1. Подобряване
на жилищните
условия в
квартали с
компактно

1.1. Създаване на
благоприятна среда и
подобряване
състоянието на
техническата

1.1.1. Оценка на
нуждите от
подобряване състояние
то на ромските
квартали

Отговорна
институция
Община

Времеви Финансиране
период
Средства
Източник

Индикатори

2014 2020

Извършено
проучване

Председател:
Секретар:

Не са
необходими

Общински
бюджет

61.
ромско
население

инфраструктура

Община

2014 2020

Община

2014 2020

Община

Община
1.1.5. Проектиране и
изграждане на покритие
на открит канал, вкл. и
в ромския квартал
Победа

1.1.2. Проектиране,
изграждане и
рехабилитация на
техническа
инфраструктура по
селата
- ремонти на ВИК и
канализация
- улична мрежа
- благоустрояване
1.1.3. Регулярното
почистване на пътя към
гробищния парк и
ромския квартал от ОП
„Чистота и
благоустройство”
1.1.4. Рехабилитация на
улици в кв. Победа: (Н.
Вацаров; Й. Николова
основен ремонт; Хаджи
Димитър; Марица.;
Средна гора);

Проектно
финансиране
ОПРР

Изготвени и
реализирани
проекти

Общински
бюджет

Утвърдена
практика за
поддържане на
чистота

20172020

Общински
бюджет

Брой
рехабилитирани
улици

20172020

Проектно
финансиране

Брой покрит
канал (метри),
осигуряване на
по-добра хигиена
за населението

Председател:
Секретар:

Не са
необходими

62.

2. Осигурява не 2.1. Подготовка за
на алтернативно изграждане на
жилищно
социални жилища
настаняване в
случай на
принудително
извеждане на
ромски
семейства от
домовете, които
обитават
незаконно или
при опасност за
тяхната
сигурност и
здраве

Община
1.1.6. Закупуване на
контейнери и регулярно
сметосъбиране в
квартал Победа, град
Средец

20162017

Общински
бюджет

Брой поставени
контейнери

1.1.7. Благоустрояване
на алейни мрежи, зелени
площи и детски
площадки, включително
и в кв. Победа, гр.Средец

Община
МРРБ
Донори
Частни
инвеститори

20142020

Общински
бюджет
Проектно
финансиране

2.1.1. Оценка на
нуждите от нови
жилища
2.1.2. Определяне на
типовете възможни
нови жилища
2.1.3. Определяне на
терени

Община

2014 2020

Не са
необходими

Общински
бюджет

Брой
новопостроени
детски площадки,
атракциони и
площ
благоустроени
зони
Реализирано
проучване

Община

2014 2020

Не са
необходими

Общински
бюджет

Реализирано
проучване

Община

2014 2020

Не са
необходими

Общински
бюджет

Брой определени
терени

Председател:
Секретар:

63.
ПРИОРИТЕТ 4: ЗАЕТОСТ
Цели

Задачи

1. Осигуряване на 1.1 Повишаване на
достъп на ромите пригодността за
до пазара на труда заетост на ромите
и до различни
инструменти и
инициативи за
самостоятелна
заетост.
Квалификация и
преквалификация
на безработни
роми, в
съотвествие с
професии, търсени
на пазара на труда

Дейности

1.1.1 Организиране на
обучителни курсове за
квалификация на
безработни лица
) мотивация за активно
търсене на работа;
б) професионална
ориентация;
в) професионална
квалификация,
в рамките на годишните
програми за обучение по
Националния план за
действие по заетостта
(НПДЗ) и други
програми и проекти

Отговорна
институция
Община
ДБТ
Работодатели
НПО

Времеви Финансиране
период
Средства
Източник

Индикатори

2014 2020

Брой лица
завършили
обучителни
курсове:
а)мотивирани с
подобрени
умения за
търсене на
работа ;
б)
професионална
ориентация и
адаптация на
пазара на труда;
в)
професионална
квалификация.
г) процент от
преминалите
обучения
безработни
роми да се
реализират на
пазара на труда

Председател:
Секретар:

Мерки и
програми за
заетост
ОП РЧП

64.
1.2 Създаване на
условия за заетост

1.3 Създаване на нови
форми на заетост за
лица без
квалификация
2. Насърчаване
на заетостта чрез
провеждане на
обучение на
безработни лица
за ключови
компетентности

2.1.Повишаване
възможностите за
заетост сред младежи,
лица над 50г,
неактивни лица,
безработни с ниско
образование вкл. от
ромски произход и
нискообразовани.
3. Повишаване
3.1. Подкрепа за
мотивацията на
стартиране на
ромската общност собствен бизнес на
за развитие на
лица от ромски
предприемачество произход

1.2.1. Продължаване
участието на общината
в програмите за
субсидира на заетост

Община
ДБТ

2014 2020

Програми за
заетост

Брой назначени
лица

1.2.2. Разкриване на
щатна бройка и
назначаване на
контрольор от
общността във връзка с
полагането на
общественополезен
труд по чл. 12
1.3.1. Разработване и
реализиране на проект
за създаване на
социално предприятие

Община
Д“СП“

2014 2020

Общински
бюджет
Проектно
финансиране

Брой назначени
контрольори.
Ефект от
дейността на
контрольорите.

Община
НПО

2014 2020

Проектно
финансиране
ОПРЧП

Създадено
социално
предприятие

2.1.1. Обучения по
ключови
компетентности

Община, ДБТ, 2014 трудов
2020
медиатор
НПО

Проектно
финансиране
ОП РЧП

Брой лица
завършили
курсове по
ключови
компетентности
- безработни
лица от
рисковите групи

3.1.1. Организиране на
срещи за консултиране
стартирането и
развитието на
предприемачески
инициативи

Община
БТ
НПО
Бизнес

Общински
бюджет
Проектно
финансиране
ОПРЧП

Брой
организирани
срещи

2014 2020

Председател:
Секретар:

Не са
необходими

65.
4.Насърчаване на
социалния и
гражданския
диалог в
подкрепа на
трудовата
реализация на
ромите.

4.1. Подкрепа за
провеждане на
инициативи и
кампании с ромски
организации на
местно ниво

4.1.1.Срещи, дискусии,
кампании.

ПРИОРИТЕТ 5 – КУЛТУРА И МЕДИИ
Цели
Задачи
Дейности

1. Съхраняване,
развитие и
популяризиране
на специфичната
култура на
ромската
общност като
част от
българската
национална
култура.

1.1 Създаване на
условия за развитие
на традиционната
ромска култура

1.1.1. Организиране и
провеждане на
празници свързани с
ромската култура
Участие в празника на
общината.

Община, ДБТ,
трудов
медиатор,
ЦРО
НПО

Отговорна
институция
Община

1.1.2 Разработване и
Община
реализиране на
Народни
програми за културна и читалища
социална интеграция на
общинско ниво като
част от общински
програми за развитие

Общински
бюджет

Общински
бюджет
Проектно
финансиране
ОПРЧП

Брой проведени
срещи,
кампании,
дискусии

Времеви Финансиране
период
Средства
Източник

Индикатори

2014 2020

Делегирани
бюджети
Общински
бюджет
Проекти по
оперативни
програми и др.

Брой проведени
мероприятия

Общински
бюджет

Брой реализирани
дейности

20142020

Председател:
Секретар:

10 000 лв.
годишно

66.

1.1.3. Популяризиране
на позитивния образ на
ромите в медийното и
публичното
пространство чрез
успешни практики

Институции на 2014 –
територията на 2020
Община
НПО
лидери

1.1.4. Подаване на
редовна и подробна
информация към
общинските медии за
положителни събития
от всички сфери на
живота на ромската
общност в Община
Средец.

Община
Средец
Медии

2014 –
2020

Общински
бюджет

Общински
бюджет
Проекти по
оперативни
програми и др

Брой
популяризирани
успешни
практики

Брой подадени
материали и
информация

ПРИОРИТЕТ 6: СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ
Цели
Задачи
Дейности
Отговорна
Времеви Финансиране
Индикатори
институция
период
Средства
Източник

Председател:
Секретар:

67.
1. Повишава не
на социалния
капацитет и
активизиране на
местната ром ска
общност

1.1 Създаване на
Център за развитие
на общността на
територията на
община Средец

1.1.1 Назначаване на
екип за работа в ЦРО –
ръководител, педагог,
образователни
медиатори

Община,
НПО,
ЦМЕДТ
Амалипе

20142020

10 000 лв.
годишно

2. Създаване на
подходяща рамка
за изпълнение,
наблюдение и
оценка на
изпълнението

2.1. Включване на
всички
заинтересовани
страни, създаване на
Обществен съвет за
социално включване

2.1.1. Формиране на
екип за мониторинг за
изпълнение на
Общинския план за
интеграционни
политики
2.1.2. Създаване на
комисия за наблюдение
и оценка на
изпълнението на ОПИР
2.1.3. Провеждане на
срещи и дискусии
относно резултатите от
изпълнението на ОПИР
и необходимите
последващи дейности

Община,
НПО,
институции,
местни
общности

20142020

Не са
необходими

Община

20142020

Не е
необходим

Община
НПО
институции

20142020

Не е
необходим

Председател:
Секретар:

Проектно
финансиране
Българошвейцарска
програма за
сътрудничест
во

Създаден
център
брой назначени
модератори
проведени
събития за
толерантност
Създаден
мониторингов
механизъм за
наблюдение
изпълнението на
Общинския
план за
интеграцонни
политики
Брой проведени
срещи

68.
V. МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ
Изпълнението на Плана е съвместна задача на Община Средец (Дирекция „Образование,
здравеопазване, социални дейности, култура и спорт”, Дирекция „Устройство на територията,
строителство, екология и БКС”, Дирекция „Финансово счетоводни дейности и човешки ресурси”,
Дирекция „БТ” – Средец, училищата и детските градини на територията на общината, НПО и лидери
на ромската общност. При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципът на партньорство между
местните институции, общността, нестопанските организации и лидери, с цел ефективно решаване на
конкретни проблеми на ромското население и активни действия за реализиране на съвместни
инициативи, допринасящи за процеса на интеграция. Финансирането на изпълнението на Плана ще се
осъществява със средства от общинския бюджет, републиканския бюджет и средства от европейски
фондове, като за целта със заповед на кмета на общината, ще бъде определен екип за работа и
изпълнението на Плана за действие.
Осигуряването на активното участие на представителите на ромската общност е от ключово
значение в процеса на изпълнение на Плана за действие. Включването им във всеки етап от
изпълнението, наблюдението и оценката на политиките допринася за процеса на интеграция. От друга
страна, включването на различни административни звена от общинска администрация в процеса,
гарантира реалното изпълнение на Плана в набелязаните приоритетни области.
За изпълнение на Общинския план за действие за интегриране на ромите е необходимо да се
определи и създаде подходяща рамка, която включва:
Участие на всички заинтересовани страни в процеса;
Създаване на комисия за наблюдение, мониторинг и оценка на изпълнението на Плана;
Повишаване на капацитета на членовете на ОССВ към Община Средец;
Обмяна на опит с други общини.
VІ. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Обществен съвет за социално
включване чрез мониторинг и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.
Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация, да следи за
постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките по плановия документ,
както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението:
 Напредъкът по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана се отчита в
административен мониторингов доклад;
 ОССВ координира и обобщава получената информация в доклада;
 Докладът се представя за одобрение пред ОССВ;
Планът за действие за изпълнение на интеграционните политики е приет от Общински
съвет, гр.Средец на заседание, Решение ……………………………………
Планът за действие е отворен документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване в
отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база
и икономическа среда.

Председател:
Секретар:

69.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от
инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изплащане на транспортни
разходи на началника на РСПБЗН – Николай Костадинов и на д-р Тодор Иванов
Христов – гл. инспектор „Контрол храни” при Областна дирекция по безопасност
на храните.
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, счетоводни
дейности и човешки ресурси” при общинска администрация.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 10
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 242
30 ноември 2016 година
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение в
докладната записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Изплащане на транспортни разходи на началника на РСПБЗН – Николай Костадинов и
на д-р Тодор Иванов Христов – гл. инспектор „Контрол храни” при Областна дирекция
по безопасност на храните.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на
имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността.
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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 243
30 ноември 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.199, ал.2 от ЗУТ и чл.33 от Закона за собствеността,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Отказва да закупи 142кв.м. ид.част, попадаща в УПИ VІІ кв.29 отреден за
озеленяване, представляваща част от неурегулиран поземлен имот с пл. № 501.250 в
квартал 29, за който имот по влязъл в сила, но неприложен в срок дворищно
регулационен план е отреден УПИ ХІІІ кв.29 по плана на гр. Средец с площ от 367кв.м.,
ведно с построената в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 63кв.м.,
Председател:
Секретар:

70.
при граници на имота: улица, улица, им.501.249 и 501.2242 и дава съгласие имота да
бъде продаден от собствениците Д. П. Д. и М. Ж. З. на трето лице.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: Продължаваме с ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда
за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на
общински жилища в община Средец.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и общинска
собственост” при общинска администрация.
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” – 11 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 4
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 244
30 ноември 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 и чл.47, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38,
ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за
Председател:
Секретар:

71.
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища в община Средец и чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Определя за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно
наддаване на апартамент №3, етаж ІІ в жилищен блок №3, със з.п. от 61,07 кв.м.,
ведно с 23,21% ид. части от общите части на сградата, представляващи изба с
полезна площ 11,30 кв.м. и правото на строеж върху общинска земя, находящ се в
с.Момина църква, общ. Средец, изграден в кв.87 по регулационния план на с. Момина
църква, при граници на апартамента: изток – външен зид, запад – стълбище, север –
външен зид и юг – коридор и ап.№4, отгоре – покрив, отдолу – ап. №1.
2. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 3010,00лв. /без вкл. ДДС/,
съгласно чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи общинска собственост.
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” – 11
“против” – 1
“въздържали се” – 4
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
въздържал се
3. Гошо Иванов Атанасов
за
4. Динко Янев Цъцаров
за
5. Живко Минков Гърков
въздържал се
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
против
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
13. Светла Иванова Джермова
въздържал се
14. Таня Ненова Тодорова
въздържал се
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
за

Председател:
Секретар:

72.
Динко Цъцаров: Продължаваме с ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда
за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на
общински жилища в община Средец.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и общинска
собственост” при общинска администрация.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 4
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 245
30 ноември 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 и чл.47, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38,
ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища в община Средец,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Определя за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно
наддаване на апартамент №6, етаж ІІ в жилищен блок №1, находящ се в гр. Средец,
ул. „Военни блокове”, изграден в УПИ ІІІ, кв.89 по регулационния план на гр. Средец, със
з.п. от 83,34 кв.м., ведно с 9,822% ид. части от общите части на сградата и правото
на строеж върху общинска земя, изба №6 с полезна площ 16,49 кв.м., при граници на
апартамента: изток – външен зид и ап.5, запад и север – външен зид, юг – ап.№5 и
стълбище, отгоре – покрив, отдолу – ап. №3, граници на изба №6: изток – външен зид,
запад – коридор, север – изба №5 за ап.2, юг – изба №4 за ап.4 от бл.17.
2. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 4500,00лв. /без вкл. ДДС/,
съгласно чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи общинска собственост.
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” – 11
“против” – 1
“въздържали се” – 4
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
въздържал се
Председател:
Секретар:

73.

3. Гошо Иванов Атанасов
за
4. Динко Янев Цъцаров
за
5. Живко Минков Гърков
въздържал се
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
против
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
за
13. Светла Иванова Джермова
въздържал се
14. Таня Ненова Тодорова
въздържал се
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
за
17. Янко Калудов Германов
за

Динко Цъцаров: ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти –
полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2016/2017 година.
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция „Икономическо
развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата.
Петър Джермов: Някой смятал ли е колко пари влизат от тези пътища в общината.
Юлия Иванова: Нямам готовност да ви отговоря. Ако ми бяхте поставили въпроса на
комисиите сега щях да съм готова, на следващата сесия мога да ви отговоря. Трябва да се
сумират по землища, не сме ги сумирали.
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 246
30 ноември 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Дава съгласие да се предоставят общински имоти – полски пътища, попадащи в
масиви за ползване, на ползвателите по сключени споразумения, описани в регистър на
пътища по ползватели за стопанската 2016/2017 година, неразделна част от
настоящото решение и упълномощава Кмета на общината да сключи договори за наем
при наемна цена в размер на средното годишно рентно плащане за обработваеми земи
за съответното землище.
Председател:
Секретар:

74.

Председател:
Секретар:

75.

Председател:
Секретар:

76.

Председател:
Секретар:

77.

Председател:
Секретар:

78.

Председател:
Секретар:

79.

Председател:
Секретар:

80.

Председател:
Секретар:

81.

Председател:
Секретар:

82.

Председател:
Секретар:

83.

Председател:
Секретар:

84.

Председател:
Секретар:

85.

Председател:
Секретар:

86.

Председател:
Секретар:

87.

Председател:
Секретар:

88.

Председател:
Секретар:

89.

Председател:
Секретар:

90.

Председател:
Секретар:

91.

Председател:
Секретар:

92.

Председател:
Секретар:

93.

Председател:
Секретар:

94.

Председател:
Секретар:

95.

Председател:
Секретар:

96.

Председател:
Секретар:

97.

Председател:
Секретар:

98.

Председател:
Секретар:

99.

Председател:
Секретар:

100.

Председател:
Секретар:

101.

Председател:
Секретар:

102.

Председател:
Секретар:

103.

Председател:
Секретар:

104.

Председател:
Секретар:

105.

Председател:
Секретар:

106.

Председател:
Секретар:

107.

Председател:
Секретар:

108.

Председател:
Секретар:

109.

Председател:
Секретар:

110.

Председател:
Секретар:

111.

Председател:
Секретар:

112.

Председател:
Секретар:

113.

Председател:
Секретар:

114.

Председател:
Секретар:

115.

Председател:
Секретар:

116.

Председател:
Секретар:

117.

Председател:
Секретар:

118.

Председател:
Секретар:

119.

Председател:
Секретар:

120.

Председател:
Секретар:

121.

Председател:
Секретар:

122.

Председател:
Секретар:

123.

Председател:
Секретар:

124.

Председател:
Секретар:

125.

Председател:
Секретар:

126.

Председател:
Секретар:

127.

Председател:
Секретар:

128.

Председател:
Секретар:

129.

Председател:
Секретар:

130.

Председател:
Секретар:

131.

Председател:
Секретар:

132.

Председател:
Секретар:

133.

Председател:
Секретар:

134.

Председател:
Секретар:

135.

Председател:
Секретар:

136.

Председател:
Секретар:

137.

Председател:
Секретар:

138.

Председател:
Секретар:

139.

Председател:
Секретар:

140.

Председател:
Секретар:

141.

Председател:
Секретар:

142.

Председател:
Секретар:

143.

Председател:
Секретар:

144.

Председател:
Секретар:

145.

Председател:
Секретар:

146.

Председател:
Секретар:

147.

Председател:
Секретар:

148.

Председател:
Секретар:

149.

Председател:
Секретар:

150.

Председател:
Секретар:

151.

Председател:
Секретар:

152.

Председател:
Секретар:

153.

Председател:
Секретар:

154.

Председател:
Секретар:

155.

Председател:
Секретар:

156.

Председател:
Секретар:

157.

Председател:
Секретар:

158.

Председател:
Секретар:

159.

Председател:
Секретар:

160.

Председател:
Секретар:

161.

Председател:
Секретар:

162.

Председател:
Секретар:

163.

Председател:
Секретар:

164.

Председател:
Секретар:

165.

Председател:
Секретар:

166.

Председател:
Секретар:

167.

Председател:
Секретар:

168.

Председател:
Секретар:

169.

Председател:
Секретар:

170.

Председател:
Секретар:

171.

Председател:
Секретар:

172.

Председател:
Секретар:

173.

Председател:
Секретар:

174.

Председател:
Секретар:

175.

Председател:
Секретар:

176.

Председател:
Секретар:

177.

Председател:
Секретар:

178.

Председател:
Секретар:

179.

Председател:
Секретар:

180.

Председател:
Секретар:

181.

Председател:
Секретар:

182.

Председател:
Секретар:

183.

Председател:
Секретар:

184.

Председател:
Секретар:

185.

Председател:
Секретар:

186.

Председател:
Секретар:

187.

Председател:
Секретар:

188.

Председател:
Секретар:

189.

Председател:
Секретар:

190.

Председател:
Секретар:

191.

Председател:
Секретар:

192.

Председател:
Секретар:

193.

Председател:
Секретар:

194.

Председател:
Секретар:

195.

Председател:
Секретар:

196.

Председател:
Секретар:

197.

Председател:
Секретар:

198.

Председател:
Секретар:

199.

Председател:
Секретар:

200.

Председател:
Секретар:

201.

Председател:
Секретар:

202.

Председател:
Секретар:

203.

Председател:
Секретар:

204.

Председател:
Секретар:

205.

Председател:
Секретар:

206.

Председател:
Секретар:

207.

Председател:
Секретар:

208.

Председател:
Секретар:

209.

Председател:
Секретар:

210.

Председател:
Секретар:

211.

Председател:
Секретар:

212.

Председател:
Секретар:

213.

Председател:
Секретар:

214.

Председател:
Секретар:

215.

Председател:
Секретар:

216.

Председател:
Секретар:

217.

Председател:
Секретар:

218.

Председател:
Секретар:

219.

Председател:
Секретар:

220.

Председател:
Секретар:

221.

Председател:
Секретар:

222.

Председател:
Секретар:

223.

Председател:
Секретар:

224.

Председател:
Секретар:

225.

Председател:
Секретар:

226.

Председател:
Секретар:

227.

Председател:
Секретар:

228.

Председател:
Секретар:

229.

Председател:
Секретар:

230.

Председател:
Секретар:

231.

Председател:
Секретар:

Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували: “за” – 16
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

232.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

От залата излязоха Яна Биюкова и Таня Тодорова.
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отдаване под наем на имот №000105 в землището на с. Дебелт и на имот
№011049, находящ се в землището на с. Долно Ябълково.
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска
администрация.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 247
30 ноември 2016 година
На основание чл.32, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.26, чл.27 от
НРПУРИВОС
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, чрез публичен търг с явно
наддаване, следните общински имоти:
Председател:
Секретар:

233.
- имот №000105 с площ 3,600 дка, нтп – др.сел.територия, ІХ категория в
м.”Гаров район” землище с. Дебелт;
- имот №011049 с площ 0,450 дка, с нтп – нива, V категория в м. ”Край село”,
землище с. Долно Ябълково.
2.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата на търг с явно
наддаване за отдаване под наем на описаните в т.1 имоти, при начална тръжна цена
15,00 лева/дка, 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
2016/2017г.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

В залата влезе Таня Тодорова.
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Промяна на начина на трайно ползване на имот №000058 и имот №000061,
находящи се в землището на с. Пънчево.
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска
администрация.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председател:
Секретар:

234.
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 № 248
30 ноември 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.5, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Дава съгласие да бъде променен начина на трайно ползване на имот №000058 с
площ 1,754 дка VІ категория в м.”Киселицата” с граници и съседи: имот №000060,
000066, 000042, 000019, 050011, 000052 и на имот №00061 с площ 0,171 дка в м.”До
село” с граници и съседи: имот №000042, 000019, в землището на с. Пънчево, от
храсти на друга селско стопанска територия.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 15
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Изменение на Правилник за дейността, структурата, числения състав и
Председател:
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управление на предоставеното общинско имущество на Общинско
предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА" град Средец.
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска
администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Г-н председател, г-н кмете, колеги, тъй като ни бе спестено
основанието от докладната записка ще го прочета аз „Мотивите касаят предстояща
процедура по ликвидация на БКС ЕООД гр. Средец, в което общинско участие е 100%
следствие, на което се налага осигуряване на работни места на работници и служители в
трудово правоотношение с БКС ЕООД. Не на последно място е и подобряване
организацията и качеството на дейността на предприятието” т.е. ние ще трябва да
приемем решение за увеличаване числеността на ОП „ОБЧ” във връзка с предстоящата
ликвидация на „БКС” ЕООД поне така разбирам от мотивите на докладната записка и
оттам нататък в самото решение. Тъй като не е диференцирано си направихме този труд,
в звено „Чистота” става 43бр., в момента съгласно действащия Правилник за дейността,
структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на
ОП „ОБЧ” град Средец бройките в „Чистота” са 39, т.е. увеличаваме с 4. За звено
«Благоустройство, изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, озеленяване»
става 21 бр., в момента са 16бр. т.е. увеличаваме с 5. Общата бройка на увеличение е
девет, т.е. от 65 човека стават 74 човека, нали така г-жо Иванова. „БКС” ЕООД е шест
човека по щат – директор, шофьор и четирима охранители така ли е, някой да ми
отговори. И един допълнителен въпрос, значи когато става дума за промяна в дейността
на ОП „ОБЧ” не е ли логично тук да се изправи директора, доколкото разбирам защото
и това не зная, новоизбрания директор стария–нов директор на ОП „ОБЧ” и той да
отговори на тези въпроси не е ли правилно.
Инж. Иван Жабов: В болнични е.
Живко Гърков: Това не го знаех, благодаря. Въпреки, че ако трябва да обърна
внимание или пък други въпроси касаеше ОП „ОБЧ” директора не сме му виждали
очите, това като отклонение. Така, та последно питам – колко е числения състав на
„БКС” ЕООД, ако няма кой да ми отговори това е абсурдно, това е нещо ликвидират го
и не знаят колко човека са в „БКС”, моля ви се.
Адв. Ирина Камбурова: Аз ще ви отговоря без да казвам колко е точно бройката,
защото наистина не мога да кажа точно бройката. Но когато е приемано щатното в
началото на годината в щатните бройки е направено увеличение, тогава общинския
съвет е приел ако не ме лъжи паметта четири или пет човека увеличение на щатните
бройки на общинското предприятие в началото на годината когато се приема с бюджета,
с щатните бройки и със заплатите. Това не е направено по правилника както го
предвижда правилника на общинското предприятие и изменението на щатните бройки
да става с промяна автоматично и в правилника. И затова в правилника е останала
бройката, която е записана към настоящия момент 65, а реално бройките в ОП „ОБЧ” са
увеличени още в началото на годината с приемането на щатното на цялата община,
разбирате ли това е проблема, не е променен правилника към онзи момент. Реално
бройките се увеличават с пет човека, толкова колкото са в БКС, т.е. ако 65 е била
бройката в правилника става 74, т.е. към настоящия момент би трябвало да са 69, нали
Председател:
Секретар:
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така по изчисление, като бройката от 65 до 69 е била променена с щатното
разписание в началото на годината, оттук идва разликата, но не е актуализирана в
правилника, разбирате ли.
Живко Гърков: Разбирам много добре, но това не кореспондира със закона т.е.
извършва се нещо което е незаконосъобразно, така ли излиза.
Адв. Ирина Камбурова: Аз не мисля, че е законо несъобразно, след като решението
не е върнато от областния управител, общинския съвет има право да приеме щатното
разписание и щатните бройки нали така и той го е направил със свое решение в
началото на годината.
Живко Гърков: Да, но това не променено в правилника. Добре, тогава възникна
въпроса, увеличаваме с пет бройки дефакто, нали така, директора остава ликвидатор, на
него ще му бъде ли направен този жест след като приключването на ликвидирането да
му бъде осигурено място за работа.
Инж. Иван Жабов: След шест месеца ще говорим.
Динко Цъцаров: Г-н Гърков, имате ли други въпроси.
Живко Гърков: Имам една молба, но не ще си я спестя, за да не звучи, че се
заяждам или пък пак изпадам в как беше популизъм. Благодаря ви.
Други разисквания не се направиха. Встъпи се в процедура да гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на поименно гласуване проекта за
решение в докладната записка.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 8
“против” – няма
“въздържали се” – 7
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
въздържал се
3. Гошо Иванов Атанасов
за
4. Динко Янев Цъцаров
за
5. Живко Минков Гърков
въздържал се
6. Ивелина Христова Димитрова
за
7. Мартин Тодоров Джермов
за
8. Мирослав Господинов Пенев
за
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
въздържал се
11. Петьо Георгиев Колеолов
за
12. Румен Хърсев Чанков
въздържал се
13. Светла Иванова Джермова
въздържал се
14. Таня Ненова Тодорова
въздържал се
15. Тодорка Славова Георгиева
за
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов
въздържал се
След резултата от гласуването Общински съвет прие
Председател:
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Р Е Ш Е Н И Е № 249
30 ноември 2016 година
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение в
докладната записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Изменение на Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на
предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА" град Средец.
Динко Цъцаров: Колеги, не знам да ли сте наясно какво направихте в момента …
Инж. Иван Жабов: Оставиха хората без работа, на тях се обяснете, не на мен.
Приятна работа ви пожелавам.
Кмета напусна залата.
Живко Гърков: Коментар може ли. Уважаеми г-н кмете, уважаеми хора от
общинската администрация, направете така, че да нямаме въпроси и да нямаме
съмнение в правилността и законността на това което е предложено. Така, че сега ако
трябва да ме обвените десет пъти в популизъм, но истината е тая, докато това което
вкарвате не е кристално ясно изяснено се получават такива неща. Много е лесно да
обвените общинските съветници за нещо, че сме оставили хората без работа, какъв е
проблема, вкарайте го на следващото заседание, ще го приемем, но така както е
нормалното и изрядното. И лично аз държа, предполагам и колегите, да видят най
накрая тук директора на ОП „ОБЧ”, който да отговаря на въпросите на които ние му
зададем. Кога приключи г-жо Камбурова конкурса за избор на директор на ОП „ОБЧ”.
Нали имаше колеги общински съветници, които бяха в тази комисия, публикувано ли е
някъде.
Николина Дамбулова/ На 22.11. приключи, публикувано е.
Живко Гърков: Добре, това ме интересуваше. Но не очаквайте, че можем само да
мълчим и да не задаваме въпроси за неща които не са ни ясни. Нали за това сме
общински съветници в наше лице е на всички граждани в тази община. Така, че не сме
оставили хората без работа, не ние. В случая имахме уговорка наистина, че тези хора
трябва да бъдат назначени, да се отворят места, но когато се поднася по този начин
постно и без добра информация в една докладна записка, поставете се на наше място,
нормално е да питам. Благодаря ви.
Динко Цъцаров: Колеги, други коментари. … Ако няма предлагам да продължим
със следващата ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на
представител на община Средец за участие в заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК.
Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на
територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председател:
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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 № 250
30 ноември 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.15 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.21, ал.2 от същия закон и във връзка с
чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
І. Упълномощава Кмета на Община Средец – инж. Иван Петков Жабов,
представител на Общината по Закона за водите в Асоциацията по В и К Бургас, да
гласува в Общото събрание на Асоциацията по В и К – Бургас, решения, както следва:
1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ЕАД, гр. Бургас, съгласува Бизнес плана на В и К оператора –
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за следващия регулаторен период,
определен с разпоредбите на § 14, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите;
2. На основание чл. 5, т. 5.5 (а) от Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциация по В и К – Бургас и
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016г., общото
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас съгласува Програма за опазване на
околната среда на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, включително
плановете за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на
разрешителните за заустване на отпадъчни води на пречиствателните станции,
експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас и програмата за
управление на отпадъците /включително на утайките/.
ІІ. Определя Николина Пенева Дамбулова – зам.-кмет на Община Средец за
представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по В и К – Бургас, при
невъзможност на Кмета на Община Средец – инж. Иван Петков Жабов да участва
лично и гласува от името на Кмета на Община Средец в заседанието на Общото
събрание на Асоциацията по В и К – Бургас за приемане на горепосочените решения.
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред –
Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната комисия
по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно:
Отпускане на финансови помощи.
Председател:
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Докладва д-р Светла Джермова – член на постоянната комисия.
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 № 251
30 ноември 2016 година
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Отпуска социални стипендии за първи семестър на учебната 2016/2017год.
от м. септември до м. януари в размер сто лева на:
 Р. С. Ц., с постоянен адрес гр. Средец;
 Д. К. К., с постоянен адрес гр. Средец;
 М. К. К., с постоянен адрес гр. Средец;
 Т. М. М., с постоянен адрес гр. Средец;
 Д. П.П., с постоянен адрес гр. Средец;
 В. Д.И., с постоянен адрес гр. Средец;
 С. П. П., с постоянен адрес гр. Средец;
 Н. М. Н., с постоянен адрес гр. Средец;
 Д. М. А., с постоянен адрес гр. Средец;
2. Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на:
 С. М. Б., 47г., живуща в с. О., общ. Средец – сумата от 200лева;
 Д. Д. Т., 62г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
 Я. К. Н., 52г., живущ в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева;
 Я. Й. А., живуща в гр. Средец – сумата от 200лева;
 А. И. Й., 59г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева;
 С. А. Г., 29г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева;
 Т. Т. М., 31г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 200лева;
 Д. М. Т., 27г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева.
От залата излезе Мирослав Пенев.
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – 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 Тодорка Георгиева – член на постоянната комисия.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2
гласа, Общински съвет прие
Председател:
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Р Е Ш Е Н И Е № 252
30 ноември 2016 година
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.11 и чл.12, т.2 от Наредбата за отпускане на стипендии
от Община Средец,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Отпуска стипендии за първи семестър на учебната 2016/2017 година на:
 Р. К. К., с постоянен адрес гр. Средец;
 И. Г. Д., с постоянен адрес гр. Средец;
 Т. Д. С., с постоянен адрес гр. Средец.
2. Размерът на стипендията се определя на базата на 50 % от установената за
страната минимална работна заплата.
3. Възлага на кмета на Община Средец да сключи договор със студентите.
Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме с ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване
съгласие за участие на Община Средец в Учредителен Комитет /УК/, за създаване
на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на
Бургаски черноморски туристически район/БЧТР/, последният определен съгласно
Заповед на МТ № Т-РД-14-63/15.05.2015г., обн., ДВ, бр.56/24.07.2015г., допълнена със
Заповед № Т-РД-14-159/26.10.2015г., обн., ДВ, бр.94/14.12.2015г.
Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване,
социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" при общинска
администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли въпроси по докладната. Заповядайте.
Валери Ангелов: Искам да знам да ли ще има някакво финансово участие, т.е. ще
има ли някаква вноска от наша страна за това участие.
Георги Станилов: Нямаме финансов ангажимент, възползваме се от всички
изложения и всички туристически борси на които ще бъде представена бургаска област,
където общината ще участва.
Валери Ангелов: Предполагам, че общината ще участва на тези борси, въпросът ми
е ние ще участваме ли чисто физически на тях или просто ще бъдем представени.
Николина Дамбулова: Ние така или иначе и досега сме участвали само, че нямаше
такова райониране. Допълнителни разходи няма да се правят, защото те са заложени в
бюджета.
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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1
глас, Общински съвет прие
Председател:
Секретар:

241.

Р Е Ш Е Н И Е № 253
30 ноември 2016 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във вр. с чл.17 и сл. от Закона за туризма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
І. Дава съгласие община Средец да вземе участие в Учредителен комитет за
създаване на Организация за управление на туристически район на територията на
Бургаски черноморски туристически район.
II. Определя инж. Иван Петков Жабов - кмет на Община Средец, а в случай, че
същият отсъства определя Николина Пенева Дамбулова – заместник-кмет при
Община Средец за представител на общината в Учредителният комитет за
създаване на Организация за управление на туристически район на територията на
Бургаски черноморски туристически район.
III. Делегира правомощия на Кмета на Община Средец да предприеме
необходимите фактически и законови действия в изпълнение на настоящите решения.
Динко Цъцаров: Колеги, това беше предпоследната докладна. Давам думата на гжа Георгиева.
Тодорка Георгиева: Предлагам след като изчерпахме дневния ред, да прегласуваме
отново т.17 от дневния ред за която имахме спор.
Петър Джермов: Не сме приключили дневния ред.
Динко Цъцаров: Няма проблем да го предложите. Прегласуването се предлага до
края на сесията, няма значение изобщо по какво време. Колеги, подлагам
предложението на г-жа Георгиева да се прегласува т.17 – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Правилник за дейността,
структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на
Общинско предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА" град
Средец. Който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 гласа.
Динко Цъцаров: Предложението на г-жа Георгиева се приема. Подлагам на
прегласуване проекта за решение в докладната записка по т.17 от дневния ред.
Поименно гласуваме.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували: “за” – 8
“против” – против
“въздържали се” – 6
1. Антоанета Станкова Колеолова

за
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2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов
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въздържал се
за
за
против
за
за
за
въздържал се
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
въздържал се

Динко Цъцаров: От гласуването докладната не се приема. Колеги, преминаваме
към последна ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Питания към
общинската администрация. Имате думата.
Петър Джермов: Оторизиран съм от жалбоподатели. Жалбата е с вх.№33-0060/28.10.2016г. и е до кмета на община Средец. Просто трябваше да се отговори на един
от жалбоподателите, но след като го няма кмета евентуално, ако може писмено за
следващия път. Жалба от живущите на ул. „Дунав” в град Средец. Г-н кмете, на
10.10.2016г. започна разкопаване на улица „Дунав” за подмяна на водопроводните тръби
за чиста вода и изграждане на шахти за водомерите от живеещите в домовете. На
23.10.16г. /неделя-неработен ден/ група роми започнаха да вадят плочките на тротоара
от страната на нечетните номера на улицата и да копаят изкоп. На въпросите на
живеещите отговориха, че вадят стар кабел и имат разрешение за това от кмета.
Копаенето продължи и на следващия ден, след което извадения кабел бе натоварен на
светло син микробус с регистрационен номер /не е посочен/. Изкопът беше затрупан от
работещите с камари пръст отгоре. Пред вратите на къщите поставиха по 6-8 плочки,
останалите натрошени на парчета нахвърляха върху пръста. Това остана от тротоара –
камари пръст и начупени плочки. Обръщаме се към Вас, за да получим отговор на
следните въпроси: 1. Оправдано ли е да разрешите разкопаването и унищожаването на
тротоара, за да извадят ромите няколко метро кабел? 2. Защо нямаше служител от
общината, който да ни информира какво се прави и защо разкопаването се започва в
неделя? 3. Кога ще бъде възстановен тротоара или цяла зима ние хората, които си
плащаме данъци ще газим кал? С уважение от живущите на ул. „Дунав” и подписка е
направена.
Динко Цъцаров: Има ли готовност някой от администрацията да отговори.
Гена Стоянова: Жалбата е при нас, проучваме в момента кой е започнал
изкопаването, по чия инициатива. Подготвили сме отговор на гражданите, на път сме да
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установим кой е нарушителя, за да може да се възстановят плочките и през туй
време да улегнат малко.
Динко Цъцаров: На следващото заседание на общинския съвет ще отговорите и на
съветниците. Колеги, има ли други питания. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Традиционно питане номер едно и последно едно малко
нестандартно. Традиционното знаете за какво става дума – санирането, до къде е
процедурата, хората, които им предстои саниране, имат сключени договори са
притеснени от политическата ситуация в страната в момента, което е съвсем нормално и
се страхуват, че е възможно процедурата да не тръгне и да не им бъдат санирани
блоковете. Аз им обяснявам, че не виждам причина за това, моля ви кажете и вие докъде
е процедурата, за да можем да им отговорим дефакто.
Адв. Ирина Камбурова: Причината е на национално ниво, имаме избрани
изпълнители, но с оглед спирането, няма как да сключим договори с тях. Има
официално писмо от областния, че нямаме право да сключваме договори.
Изпълнителите са избрани, но няма как да сключим договори поради това, че е на
национално ниво.
Живко Гърков: Разбрах, че всъщност това, което трябвало е да направи общината е
направено, спряно е поради писмо на министъра в оставка. Така ще отговарям и аз, и
втория въпрос е, помолиха ме да запитам, пенсионери от няколко села те твърдят, не
мога да бъда сигурен, че е спряно финансирането на пенсионерските клубове в
общината от шест месеца според тях. Вярно ли е това и каква е причината, ако е така.
Просто питам, тъй като не съм сигурен в техните твърдения.
Георги Станилов: Не е вярно. Много прецизно се наблюдават разните участия,
транспорт, групи и т.н. и от там остават с впечатление, защото не се одобряват всичките
им заявки за сметка на общината да пътуват до еди къде си примерно. Но дърва, ток,
отопление и т.н. всичко друго …
Йона Чобанова: Петдесет лева, които получава уредника на клуба и певческите
групи тука вече няколко транша не са ги получили, има забавяне, въпросът е по този
повод, за пътуването е друг въпрос.
Николина Дамбулова: За певческите групи или за пенсионерски клуб.
Йона Чобанова: Пенсионерския клуб при нас има един уредник, който взема
петдесет лева на месец и не ги е получил вече няколко месеца.
Николина Дамбулова: Преведени са средствата.
Йона Чобанова: Жената каза, че в общината има забавяне и мисля, че три месеца
не са си получили парите, ако сега са пуснати…
Живко Гърков: Ако сега са пуснати, значи просто не е стигнала информацията до
тях, благодаря ви.
Динко Цъцаров: Колеги, други въпроси има ли.
Петър Джермов: Предното заседание имахме питане и казахте, че ще отговорите
на тази сесия.
Динко Цъцаров: Аз ли трябва да отговоря, питането към мен ли е.
Петър Джермов: Относно капана, животните, бяхте обещали, че ще отговорите на
тази сесия.
Георги Станилов: Аз не бях на предната сесия, но е изграден действащ капан във
Факия, който обслужва Горно и Долно Ябълково, Факия, Сливово, Синьо камене.
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Петър Джермов: Въпросът ми беше колко животни има прибрани, какви
приходи и разходи има по поддръжката на капаните.
Георги Станилов: Нямам готовност да отговоря.
Други питания не постъпиха.
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров закри
Четиринадесетото заседание на Общински съвет на община Средец.

06.12.2016г.
гр. Средец

Изготвил протокола:
/Даниела Петрова/
Председател:
/Динко Цъцаров/
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