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На 31 май 2017 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 Двадесето 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 всичките седемнадесет общински съветника:  
    1.  Динко Янев Цъцаров  
    2.  Тодорка Славова Георгиева  
    3.  Яна Иванова Биюкова  
    4.  Николай Иванов Танчев   
    5.  Гошо Иванов Атанасов 
    6.  Мирослав Господинов Пенев 
    7.  Мартин Тодоров Джермов  
    8.  Антоанета Станкова Колеолова 

9.  Живко Минков Гърков 
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2. 
    10. Валери Димитров Ангелов 
    11. Таня Ненова Тодорова 
    12. Петър Марков Джермов 
    13. Светла Иванова Джермова 
    14. Янко Калудов Германов 
    15. Румен Хърсев Чанков 

   16. Петьо Георгиев Колеолов 
   17. Ивелина Христова Димитрова  

  

Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми дами и господа общински 
съветници, общинска администрация, уважаеми гости, при кворум от шестнадесет 
общински съветника, откривам Двадесето редовно заседание на Общински съвет – 
Средец. Преди да продължим с работата ни, искам да помоля колегите и гостите да си 
изключат мобилните телефони с оглед на нормално протичане на работата ни.  
Предложението ми за секретар на днешното заседание е за г-жа Яна Биюкова. Имате 
ли други предложения. … Ако няма, който е съгласен с така направеното 
предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Яна Биюкова зае своето място. 
 На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред 
предложен в поканите до всички с постъпилите допълнителни материали: Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Закупуване на имот 
№021002, находящ се в землището на с. Сливово; Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване като водещ партньор за 
безвъзмездна финансова помощ с проект „Модел на съвременните интегрирани 
системи за управление на замърсяванията на вътрешните водни територии” по 
СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН” 2014-2020; Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване като водещ 
партньор за безвъзмездна финансова помощ с проект „Дисперсните интерактивни 
музеи, като инструмент за развитие на алтернативен нисшов туризъм” по 
СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН” 2014-2020; Докладна записка от д-
р Николай Танчев – Председател на постоянната комисия по “Здравеопазване, 
социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни  
финансови помощи. 
 Динко Цъцаров: Уважаеми колеги общински съветници, пред вас е проекта за 
дневен ред на днешната сесия. Има ли предложения за изменение и допълнение на 
така предложения дневния ред. … Ако няма, който е съгласен  така предложения 
проект за дневен ред да стане дневен ред на днешното заседание, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”.  
 Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Двадесетото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 
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Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Постъпило възражение от д-р Чавдар Карабаджаков 
срещу процедура за избор на управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. 
Средец и възлагане на управлението на дружеството; 

2. 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 № BG05FMOP001-3.002-0173-С01, с 
наименование „Топъл обяд за гражданите на Средец”; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Добавяне на обект в капиталовата програма на община Средец; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Откриване процедура по приватизация на недвижим имот, представляващ: 
УПИ V, в квартал 114 по ПУП на гр. Средец с площ от 1152 кв.м., ведно с 
построената в имота масивна двуетажна сграда със застроена площ от 
437 кв.м. и сутерен с площ от 166 кв.м. – отреден за дом на медика, 
социална дейност и / или хоспис; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Програма за опазване на околната среда на община Средец 2017-2020г.; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска 
собственост в гр. Средец; 

7.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализация на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на 
пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за 
територията на община Средец за 2017 година; 

8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, 
собственост на община Средец през 2017г.; 

9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки в цветни контейнери на територията на община Средец за 2017-
2019г.; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Извеждане от експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях на 
имоти с начин на трайно ползване – язовир в посочените землища: 
с.Светлина, с.Дюлево, с.Дебелт, с.Бистрец, с.Суходол, с.Драка и с. Кубадин; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи на служител от Общински исторически музеи гр. Средец;  
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12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Факия по реда на 
чл.33 от Закона за собствеността; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от 
Закона за собствеността; 

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от 
Закона за собствеността;  

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Кубадин по реда на чл.33 от 
Закона за собствеността; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот №191042, №191043, №191045, №191046 находящи се в 
землището на с. Загорци; 

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот №155007 и №150005 находящи се в землището на 
с.Вълчаново; 

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Закупуване на имот №021002, находящ се в землището на с. Сливово; 

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване като водещ партньор за безвъзмездна финансова помощ с 
проект „Модел на съвременните интегрирани системи за управление на 
замърсяванията на вътрешните водни територии” по СЪВМЕСТНАТА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
„ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН” 2014-2020; 

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване като водещ партньор за безвъзмездна финансова помощ с 
проект „Дисперсните интерактивни музеи, като инструмент за развитие 
на алтернативен нисшов туризъм” по СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ 
БАСЕЙН” 2014-2020; 

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

22.  Питания. 
 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 20 на Общински 

съвет – Средец./ 
 
 
 В залата влезе Гошо Атанасов.  
 Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ПЪРВА от днешния дневния ред –
Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, 
относно: Постъпило възражение от д-р Чавдар Карабаджаков срещу процедура 
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за избор на управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на 
управлението на дружеството. 
 Докладва вносителя. 
 Динко Цъцаров: Запознати сте с възражението, разглеждахме го и миналия 
месец на комисиите, в понеделник също, г-н Карабаджаков моли да отменим 
предложеното класиране от допълнителната тричленна комисия и да се възложи нова 
петчленна комисия да проведе отново конкурса от момента на установеното 
нарушение или да вземем решение за обявяване на нов конкурс. Имате думата за 
изказване по докладната. Уточнявам само гласуването, гласуване „за” означава 
приема възражението на д-р Чавдар Карабаджаков, гласуване „против” е отхвърля 
възражението на г-н Карабаджаков. …Ако няма желаещи за изказване колеги, 
подлагам на гласуване, който е съгласен да се приеме направеното възражение от д-р 
Карабаджаков, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  
 Гласуваха: “за” – 3 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 14, Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 348 

31 май 2017 година 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.13, ал.2 от Наредбата №9, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Общински съвет – Средец не приема направеното възражение от д-р Чавдар 

Карабаджаков срещу процедура за избор на управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД 
гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството. 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА от днешния 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 № BG05FMOP001-3.002-
0173-С01, 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.  

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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 
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6. 
Р Е Ш Е Н И Е  № 349 

31 май 2017 година 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.  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 „Oперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане“ в размер на 26 840,00 лева (двадесет и шест 
хиляди осемстотин и четиридесет лева) за обезпечаване на стойността на авансово 
плащане по заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG05FMOP001-3.002-0173-С01 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-С01 и да ги 
представи пред Управляващия орган. 
 

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

  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   за 
  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  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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7. 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Добавяне на обект в 
капиталовата програма на община Средец. 

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

Динко Цъцаров: Заповядайте г-н Джермов. 
Петър Джермов: Аз не съм против да се подмени дограмата, съгласен съм, че 

дограмата е разрушена, ще дойде зимен сезон. Но интересното в тази докладна е, поне 
за мене, как е формирана цената, кой е определил цената от шест хиляди лева, за 
колко квадрата става въпрос, никъде не е казано. Може би е имало комисия, но не са 
го казали. 

Желязко Айрянов: Бяхме направили предварително проучване на цената, към 
една фирма беше зададено само да измерят квадратурата на прозорците, да определят 
някаква цена, за да можем да вкараме докладна за промяна на капиталовата програма. 
Ако общинския съвет гласува промяна на капиталовата програма, съответно ще 
отправим покани към три фирми, за да направят своята оферта и ще изберем офертата, 
която е с най-ниска стойност.  

Петър Джермов: Във вашата докладна не казвате квадрати за колко става 
въпрос и изведнъж изскача една цена от шест хиляди лева, която просто от къде идва 
тази цена. 

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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 350 

31 май 2017 година 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 1. Добавя обект в капиталовата програма на община Средец „Подмяна на 
дограма на Центъра за обществена подкрепа” находящ се на ул. „Васил Коларов” 
№28 гр. Средец на стойност 6000лв. 
 2. Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” в дейност 526 „Център за 
обществена подкрепа” с 6000лв. 
 3. Намалява § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни дейности” в 
дейност 526 „Център за обществена подкрепа” с 6000лв. 

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



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

8. 
  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   за 
  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  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване 
процедура по приватизация на недвижим имот, представляващ: УПИ V, в 
квартал 114 по ПУП на гр. Средец с площ от 1152 кв.м., ведно с построената в 
имота масивна двуетажна сграда със застроена площ от 437 кв.м. и сутерен с 
площ от 166 кв.м. – отреден за дом на медика, социална дейност и / или хоспис. 

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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 351 

31 май 2017 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие да бъде открита процедура по приватизация на недвижим 

имот, представляващ: УПИ V, кв.114 по ПУП на гр. Средец с площ от 1152 кв.м., 
ведно с построената в имота масивна двуетажна сграда със застроена площ от 437 
кв.м. и сутерен с площ от 166 кв.м. – отреден за дом на медика, социална дейност и 
/или хоспис.  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

9. 
2. Определя като метод за приватизация „публичен търг“ за обекта по т.1. 

3. Упълномощава кмета на община Средец да назначи комисия, която да 
извърши процедурата по приватизация на обекта, в съответствие с изискванията на 
ЗПСК. 

4. Паричните постъпления от приватизацията, съгласно чл.10, ал.1 от ЗПСК, 
да се внесат по сметка на общиата и да бъдат разпределени съобразно 
разпоредбите на ЗПСК. 

5. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота по т.1, 
сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и за поемане на менителни 
задължения.  

     Мотиви:   Налице е  заявен интерес за закупуване на  урегулиран поземлен 
имот V, в квартал 114 по ПУП на гр. Средец. Обектите – предмет на продажбата 
са актувани с Акт за общинска собственост № 3456/ 20.04.2017 г. В графа 9 на акта 
е посочено ,че имота е включен в активите на „Многопрофилна болница за активно 
лечение-гр.Средец“ ЕООД, ЕИК 102663909. Лечебното заведение е преобразувано в 
търговско дружество със Заповед № РД 20-44 / 04.08.2000  г. на Министъра на 
здравеопазването. В приложение № 2 на същата, по т.5 е записано, че лечебното 
заведение поема активите и пасивите на Общинска болница гр.Средец по баланса й 
към 31.12.1999 г. 
                           Съгласно чл.2, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС ) - Не 
са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества, дори ако 
общината е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество.   
Следователно тяхната продажба е поставена извън приложното поле на ЗОС и 
следва да се извършва по реда на специалния закон – Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПСК). Разпореждането  с обекти-собственост на 
търговско дружество с едноличен собственик на капитала – общината, 
продажбата следва да се извърши при спазване на специалния закон ЗПСК с всички 
последици от това. 
 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 5 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   въздържал се 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 
  5.   Живко Минков Гърков   за 
  6.   Ивелина Христова Димитрова  въздържал се 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

10. 
  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 
  8.   Мирослав Господинов Пенев  въздържал се 
  9.   Николай Иванов Танчев   за 
  10.  Петър Марков Джермов   за 

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

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Програма за опазване на 
околната среда на община Средец 2017-2020г.. 

Докладва инж. Георги Караиванов – мл. експерт „Екология”. 
Динко Цъцаров: Колеги, има ли изказвания по тази докладна. Г-н Джермов. 
Петър Джермов: Искам да попитам г-н Караиванов, предния път на комисиите 

попитах – незаконното сметище на ул. „Софроний Врачански” беше ли почистено. 
Инж. Иван Жабов: В момента чистят зад цеха на г-н Найденов и от другата 

седмица ще се прехвърлят. 
Петър Джермов: При едно от наводненията стана точно от там, защото имаше 

боклук. 
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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 352 

31 май 2017 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната 
среда, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Програма за опазване на околната среда на община Средец 2017-2020г. 

 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТА от днешния дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска 
собственост в гр. Средец. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

11. 
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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 353 

31 май 2017 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.4 от Закона за общинската 
собственост и чл.51, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Районна здравноосигурителна 
каса гр. Бургас, представлявана от д-р Таня Макшева-Грънчарова – Директор, 
Булстат 1218582201446, с адрес на управление: гр. Бургас, парк „Езеро“, п.к.60, 
върху имот ЧОС, а именно: помещение с площ от 12 кв.м., разположено в 
югозападната част на първи етаж от триетажна сграда със ЗП от 240 кв.м., 
изградена в УПИ XVІІ, кв.47 по плана на гр. Средец, с Акт за ЧОС № 75/ 02.02.1998 г., 
при граници на помещението: изток – помещение на БСП, запад – коридор, север – 
помещение на БСП и юг – външен зид. 
 2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за учредено 
вещно право на безвъзмездно ползване за срок от 10 години. 
 

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

  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   за 
  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  12.  Румен Хърсев Чанков   за 
  13.  Светла Иванова Джермова  за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

12. 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДМА от дневния ред –  Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на минималните и 
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по 
съответната тарифа, валидни за територията на община Средец за 2017 година. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. 
Живко Гърков: Г-жо Стойчева, има ли промяна  тарифите от миналата година. 
Маргарита Стойчева: Не, няма, запазва се и в протокола е записано изрично, 

така са прецинили. 
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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 354 

31 май 2017 година 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните 
превози, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Определя минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег, валидна за територията на община Средец, както следва: 
� Минимална цена по дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег 0,65 лв./км.; 
� Минимална цена по нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег 0,75 лв./км. 
2. Определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег, валидна за територията на община Средец, както следва: 
� Максимална цена по дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници 

за един километър пробег 1,30 лв./км.; 
� Максимална цена по нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег 1,40 лв./км. 
 

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



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

13. 
               “въздържали се” – няма 

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

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ОСМА от днешния 
дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Промяна на годишен план за ползване на дървесина от горски 
територии, собственост на община Средец през 2017г.. 

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

Динко Цъцаров: Г-н Джермов. 
Петър Джермов: Към г-н Стоянов, искам да попитам, казахте че има няколко 

подадени докладни при вас относно тази широколистната дървесина за ползване. 
Ориентировъчно какво количество е заявено за получаване. 

Инж. Стойко Стоянов: Количеството не мога да ви го кажа, тъй като те не 
заявяват количество, а бройка колове, примерно искаме сто броя и т.н. Количеството 
ще бъде уточнено след като бъде добита дървесината и за това сме сложили малко 
повече евентуално ако има по-голям интерес, за да можем да задоволим нуждите на 
местното население. 

Петър Джермов: А това, че са колове, на различна цена ли са от другата  
дървесина. 

Инж. Стойко Стоянов: Има наредба в която се определени цените. И в тази 
наредба цените са определени като категории дървесина – едра, средна, дребна, значи 
коловете попадат обикновено в категорията средна дървесина. За средната дървесина 
се заплаща съответната цена, лицето плаща цената и си добива коловете сам. 

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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

14. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 355 

31 май 2017 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, ал.3, чл. 12, ал. 1 и чл. 66 от същата наредба в размер на 14 401 плътни  м3 
(прогнозни количества). 

● Продажба на стояща дървесина на корен съгласно чл. 49, ал. 1 от 
Наредбата в размер на 13 109 плътни м3 (прогнозно количество). 

● Продажба на дървесина съгласно чл.71, ал.1, т.1, 2, 3 и 6 – 400 куб.м. 
(прогнозно количество). 

 



 

                                                                                                                     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. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

28. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

29. 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

30. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  17 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

  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   за 
  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  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 От залата излезе Гошо Атанасов. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТ от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Програма за развиване на 
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на 
територията на община Средец за 2017-2019г.. 

Докладва инж. Георги Караиванов – мл. експерт „Екология”. 
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Гърков. 
Живко Гърков: Г-н Караиванов, тъй като е дългосрочна програмата, въпросът ми е 

системата ще обхване в началото град Средец и евентуално големите населени места. 

Георги Караиванов: И село Дебелт. 
Живко Гърков: А за другите населени места предвидена ли е такава екосистема, 

такава доставка на цветни контейнери евентуално. 
Георги Караиванов: Към момента – не. 
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  № 356 

31 май 2017 година 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

31. 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Приема Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки в цветни контейнери на територията на община Средец за 2017-2019г.. 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА от днешния дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Извеждане от 
експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях на имоти с начин на 
трайно ползване – язовир в посочените землища: с. Светлина, с. Дюлево, 
с.Дебелт, с. Бистрец, с. Суходол, с. Драка и с. Кубадин. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 357 

31 май 2017 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1 от ЗОС,  чл.139, чл.140, 
чл.141 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и 
безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както 
и на контрол на техническото им състояние, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
І. Дава предварително съгласие за започване процедура по извеждане от 

експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях, за следните имоти с начин 
на трайно ползване – язовир: 

1. с. Светлина поземлен имот № 000044 с площ 48,386дка,  НТП-язовир,  
актуван  с АПОС  №406/29.12.1999г. находящ се в  местността „Лозята”;  

2. с. Дюлево поземлен имот № 000347 с площ 8,804дка,  НТП-язовир 
актуван  с АПОС  №37/15.07.2009г., находящ се в местността „Човешка глава”; 

           3. с. Дебелт поземлен имот № 000433 с площ 110,105дка,  НТП-язовир 
”Липата” актуван  с АПОС  №222/16.09.1998г., находящ се в местността „Арпа 
дере”; 
 
            4. с. Бистрец поземлен имот № 026057 с площ 8,428дка,  НТП-язовир 
„Бистрец 1” актуван  с АПОС  №439/01.09.2015г.; 
 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

32. 
            5. с. Суходол   поземлен имот № 042010 с площ 6,001дка,  НТП-язовир,  
актуван  с АПОС  №644/07.05.2001г., находящ се в местността „Юрта”; 
 
           6. с. Драка  поземлен имот № 000208 с площ 10,364дка,  НТП-язовир,  
актуван  с АПОС  №470/11.11.2015г., находящ се в местността „Тодинова  чешма”; 
 
           7. с. Кубадин  поземлен имот № 000235 с площ 2,671дка,  НТП-язовир,  
актуван  с АПОС  №229/23.09.1998г.. 

 

ІІ. Упълномощава Кмета на община Средец, да назначи експертен технически 
съвет, който да приеме и одобри доклада по извършената оценка на работата, 
ефективността на язовирните стени и съоръженията към тях.  
 

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

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на 
служител от Общински исторически музеи гр. Средец. 

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

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



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

33. 
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  № 358 

31 май 2017 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.39, ал.1, т.2 от ПМС 
№374/23.12.2016г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017г., 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота, в размер на 50 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по маршрут с. Дюлево – с. Дебелт – с. Дюлево на Костадин 
Желязков Попов – художник-декоратор в ОИМ, считано от 18.04.2017 г. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  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   за 
  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ 
от закупуване на съсобствен имот в с. Факия по реда на чл.33 от Закона за 
собствеността. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

34. 
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 359 

31 май 2017 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Отказва да закупи и дава съгласие самостоятелен обект с площ от 191,60кв.м., 

бивш магазин, находящ се в сграда със застроена площ от 403,8кв.м. в УПИ VІІ 
квартал 31 по плана на с. Факия, при граници на имота: от две страни – улица, УПИ 
VІІІ-282, УПИ ІІ-278, УПИ ІV-277, УПИ V-281 и УПИ VІ-279, да бъде продаден от 
собственика ПК „Никола Попов” с. Факия на трето лице на  цена 35 000 лева. 
 

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

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 
  5.   Живко Минков Гърков    - 
  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 
  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 
  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  9.   Николай Иванов Танчев   за 
  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  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

35. 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ 
от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт 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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 360 

31 май 2017 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Отказва да закупи и дава съгласие едноетажна масивна жилищна сграда със 

застроена площ от 68кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 36кв.м. с 
право на строеж, изградена в общински поземлен имот № 20273.501.558 по КК на 
с.Дебелт с площ от 568 кв.м. при граници: имоти № 501.556, 501.560, 501.559, 
501.1142, 501.557, да бъдат продадени от А. Я. Н., И. Я. Н. и Е. Я. З. на трето лице на 
цена 1826лева. 
 

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

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

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



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

36. 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 
от Закона за собствеността. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 361 

31 май 2017 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Отказва да закупи и дава съгласие самостоятелен обект с идентификатор 

20273.501.513.2.2 с площ от 18кв.м. и терена под обекта с площ от 18кв.м., да бъде 
продаден от собственика Ж. И. Х. – А. на трето лице на  цена 8000лева. 
 

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

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

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



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

37. 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 От залата излезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на 
съсобствен имот в с. Кубадин 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 362 

31 май 2017 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Отказва да закупи и дава съгласие идеална част от 110кв.м. от УПИ ХІІ 

квартал 14 по плана на с. Кубадин, целият с площ от 790кв.м., при граници на имота: 
УПИ ХІ-158, улица, улица, УПИ ХV-213, УПИ І-211, да бъде продадена от 
собственика РПК „Септември” гр. Средец на трето лице на  цена 5 000лева. 
 

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

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 
2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

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

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
  12.  Румен Хърсев Чанков   за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

38. 
  13.  Светла Иванова Джермова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 В залата влязоха Валери Ангелов и Живко Гърков. 
 От залата излезе Петър Джермов. 

Динко Цъцаров: Следващата ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред –  
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот №191042, №191043, №191045, №191046 находящи се в 
землището на с. Загорци. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 363 

31 май 2017 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2017 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №21 – имот №191042, под №22 – имот №191043, под 
№23 – имот №191045 и под №24 – имот №191046 находящи се в землището на 
с.Загорци. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
№191042 в размер на 552,00 лева, за имот №191043 в размер на 2916,00 лева, за имот 
№191045 в размер на 326,00 лева и за имот №191046 в размер на 1795,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС,  на имоти, находящи се в землището на с.Загорци: 

- имот №191042 с площ 0,931 дка, с начин на трайно ползване – др.селско 
стопанска територия, IIІ и IV категория, находящ се в м.”До село”, с граници и 
съседи: имот №191032, 191004, 191009, при начална тръжна цена 610,00 лева; 

- имот №191043 с площ 4,527 дка, с начин на трайно ползване – др.селско 
стопанска територия, IIІ и IV категория, находящ се в м.”До село”, с граници и 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

39. 
съседи: имот 191032, 191013, 191017, 191016, 191039, 191008, 191039, 191006, 
191001, 191005, при начална тръжна цена 3210,00 лева; 

- имот №191045 с площ 0,645 дка, с начин на трайно ползване – др.селско 
стопанска територия, IIІ и VII категория, находящ се в м.”До село”, с граници и 
съседи: имот №191014, 000332, 191007, 191039, при начална тръжна цена 360,00 
лева; 

- имот №191046 с площ 3,098 дка, с начин на трайно ползване – др.селско 
стопанска територия, IIІ и VII категория, находящ се в м.”До село”, с граници и 
съседи: имот №191039, 191030, 000332, 191036, 191015, при начална тръжна цена 
1980,00 лева. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да  проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

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

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  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   за 
  10.  Петър Марков Джермов    - 

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

От залата излезе Ивелина Димитрова. 
В залата влезе Петър Джермов. 
Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
имот №155007 и №150005 находящи се в землището на с. Вълчаново. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

40. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо 

развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 364 

31 май 2017 година 
 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2017 година и включва в Раздел ІІІ В- имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №19 – имот №155007 и под №20 – имот №150005, 
находящи се в землището на с. Вълчаново. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 
№150005  в размер на 2713,00 лева и за имот №155007 в размер на 1550,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС,  на имоти, находящи се в землището на с. Вълчаново: 

- имот №155007 с площ 4,000 дка, с начин на трайно ползване – трайни 
насаждения, V категория, находящ се в м.”Станчов кладенец”, с граници и съседи: 
имот №155012, 155005, 155008, 000210 при начална тръжна цена 1720,00 лева; 

- имот №150005 с площ 7,000 дка, с начин на трайно ползване – нива, V 
категория, находящ се в м.”Каваците”, с граници и съседи: имот №000050, 150003, 
150004, 150006, 150008, 150007, при начална тръжна цена 3000,00 лева. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да  проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

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

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 
  5.   Живко Минков Гърков   за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

41. 
  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 
  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 
  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  9.   Николай Иванов Танчев   за 
  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  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Закупуване на имот №021002, находящ се в землището на с. Сливово. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 365 

31 май 2017 година 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,  чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, 
ал.1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска  собственост, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
  

 1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 
№021002  в размер на 950,00 лева. 

2. Дава съгласие да се закупи имот №021002 с площ 5,880 дка, нива, VIIІ 
категория, м.”Около село”, собственост на наследници на М. С. П., с граници и 
съседи: имот №021003, 000079, 021001, 000078 за разширяване на гробищния парк на 
с. Сливово на цена 1500,00 лева; 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да  сключи договора за закупуване с 
наследници на М. С. П.. 
 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

42. 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 
  5.   Живко Минков Гърков   за 
  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 
  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 
  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  9.   Николай Иванов Танчев   за 
  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  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 От залата излезе Антоанета Колеолова. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване като водещ партньор за безвъзмездна финансова помощ с 
проект „Модел на съвременните интегрирани системи за управление на 
замърсяванията на вътрешните водни територии” по СЪВМЕСТНАТА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
„ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН” 2014-2020. 

Докладва Петя Шиварова – ръководител проект. 
Динко Цъцаров: Колеги, имате ли въпроси. Г-н Гърков. 
Живко Гърков: Бихте ли разяснили малко повече последна точка г-жо Шиварова 

„Активите по проекта се предоставят с право за безвъзмездно ползване за целите на 
проекта за период от 6 години след края на проекта”, какво ще рече това. 

Петя Шиварова: Това означава, това е за десетте години, които няма да бъдат 
отдавани, задължителните реквизити на програмите са. Че няма, независимо кой е 
кмета или общинския съвет нито активите ще бъдат променяни, защото това е 
канализационна система и не може да бъде променяна канализацията. Знаете, че 
когато говорим за СМР евентуално може да бъде променяна, това им са логиките,  
задължителни реквизити са.  

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 366 

31 май 2017 година 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие Община Средец да разработи проектно предложение, с което 

да кандидатства като водещ партньор за безвъзмездна финансова помощ с проект 
“Модел на съвременните интегрирани системи за управление на замърсяванията на 
вътрешните водни територии“ по СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2014-2020, 
Тематична цел 6. „Опазване на околната среда, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на климата и адаптиране “, допринасяща за постигане 
на стратегическа цел B; СЦ 2. Насърчаване на координацията при опазването на 
околната среда и съвместна действия за намаляване на отпадъците в морските води 
в басейна на Черно море; Приоритет 2.2 - Повишаване на осведомеността и за 
съвместни действия за намаляване на речните и морските отпадъци. 

2. Дава съгласие за изпълнението на проектно предложение “Модел на 
съвременните интегрирани системи за управление на замърсяванията на 
вътрешните водни територии“ по СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2014-2020, 
Тематична цел 6. „Опазване на околната среда, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на климата и адаптиране “, допринасяща за постигане 
на стратегическа цел B; СЦ 2. Насърчаване на координацията при опазването на 
околната среда и съвместна действия за намаляване на отпадъците в морските води 
в басейна на Черно море; Приоритет 2.2 - Повишаване на осведомеността и за 
съвместни действия за намаляване на речните и морските отпадъци като водещ 
партньор. 

3. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция Канализационна 
мрежа в м. «Божура» по предложения проект, няма да бъде променян за период не 
по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта и няма да бъдат 
отдавани за стопанисване от други физически и юридически лица. 

4. Дава съгласие Община Средец да съфинансира проект “Модел на 
съвременните интегрирани системи за управление на замърсяванията на 
вътрешните водни територии“ по СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2014-2020, 
Тематична цел 6. „Опазване на околната среда, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на климата и адаптиране “, допринасяща за постигане 
на стратегическа цел B; СЦ 2. Насърчаване на координацията при опазването на 
околната среда и съвместна действия за намаляване на отпадъците в морските води 
в басейна на Черно море; Приоритет 2.2 - Повишаване на осведомеността и за 
съвместни действия за намаляване на речните и морските отпадъци, в размер на 43 
200 евро. 
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5.  Декларира, че предназначението на обекта на интервенция в Средец по 

предложения проект (вътрешна канализационна система и пречиствателна станция 
в м. „Божура”), няма да бъде променян за период не по-малък от 10 години след 
приключване на дейностите по проекта и няма да бъдат отдавани за стопанисване 
от други физически и юридически лица. 

6. Декларира, че законният представител на Община Средец е кмета на 
общината инж. Иван Петков Жабов. 

7. Дейностите, включени за изпълнение в проекта  “Модел на съвременните 
интегрирани системи за управление на замърсяванията на вътрешните водни 
територии“ по СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2014-2020, Тематична цел 6. 
„Опазване на околната среда, както и за смекчаване на последиците от изменението 
на климата и адаптиране “, допринасяща за постигане на стратегическа цел B; СЦ 
2. Насърчаване на координацията при опазването на околната среда и съвместна 
действия за намаляване на отпадъците в морските води в басейна на Черно море; 
Приоритет 2.2 - Повишаване на осведомеността и за съвместни действия за 
намаляване на речните и морските отпадъци отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на община Средец 2014-2020 год. 

8. Активите по проекта се предоставят с право за безвъзмездно ползване за 
целите на проекта за период от 6 години след края на проекта. 

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

  1.   Антоанета Станкова Колеолова    - 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 
  5.   Живко Минков Гърков   за 
  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 
  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 
  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 
  9.   Николай Иванов Танчев   за 
  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  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
В залата влезе Антоанета Колеолова и Гошо Атанасов. 
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Динко Цъцаров: Преминаваме към следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване като водещ партньор за безвъзмездна финансова помощ с 
проект „Дисперсните интерактивни музеи, като инструмент за развитие на 
алтернативен нисшов туризъм” по СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН” 2014-
2020. 

Докладва Петя Шиварова – ръководител проект. 
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Германов. 
Янко Германов: Г-жо Шиварова, уважавам вашия труд и се радвам, че има хора 

които печелят програми, защото ако не бяхте вие, едвали щеше да има програма за 
Средец за по-сериозно обсъждане, но искам да ви задам тука някакви въпроси, които 
мен ме безпокоят. Значи за Карабунарска къща и читалище цялата програма е за 
350х.лв. евро или 700х.лв., означава ли, че ние ще платим, общината – 56х.лв., 8% е за 
нас. Сега една къщичка, всички е знаем от нашата община какво представлява, знаем 
какво ще бъде узвочаването, знаем какво струва едно узвочаване някъде аудиовизулна 
техника, 3D, 4D, 15D ще е. Значи или къщичката трябва да бъде направена със злато, 
700х.лв. за ремонт на една къщичка с някаква аудиовизуална техника, не мога да си го 
обясня. Сега искам да ви кажа, че аз по съвест, тези пари хайде ние ще ги вземем от 
държавата, но затова в нашата България сигурно затова не вървят нещата, вземаме 
скенер за 300х.лв. купен за 900х.лв., сега не мога да го разбера това нещо, искам да ми 
го обясните. И второ, много ми е интересно кой ще спечели тази програма да я прави 
къщичката, да я ремонтира и купи аудиовизуална техника и т.н.. ****** първо има 
проект, ще го спечелите и ще тръгне работата, но искам да ми обясните какви разходи 
ще се направят, какво толкова ще се направи за 700х.лв. 

Петя Шиварова: Както в първата част на докладната съм ви описала, че просто 
това е цялата част на проекта на Средец, партньорите са ясно упоменати, това е точно 
културната сфера, тука са шест, седем партньора, ясно упоменати са като частта на 
Средец включва както инфраструктурни, така и меки дейности. Единствено чисто 
инфраструктурни върху собственост на община Средец това е имота на 
Карабунарската къща. На комисиите ви обясних, че там са включени пътеки към 
мегалитните паметници, говорим за долмени и Марков камък, но тъй като те са все 
още държавна собственост и не е в нашите прерогативи, нито в нашите и нито в 
вашите да интервюираме върху държавна собственост без тяхното съгласие на този 
етап. Ако обаче, дай боже да спечелим проекта, ние междувременно ще сме 
задействали нещата да искаме одобрението, въпреки, че виждате тука партньори са 
Министерството на туризма на Република България, което ще рече, че те застават зад 
този проект, ние ще включим и там интервенции. А отделно озвучаването и въобще 
закупуването на каквото и да е ДМА, защото когато говорим за музея в Средец за 
Карабунарската къща, значи не струва ремонта целия толкова. Ремонта се прави на 
едно КСС, в тези 700х.лв. аз ви казах са включени управлението, меките мерки, тука 
са включени респективно консултантски, защото това са програми на английски език. 
Ние сме принудени поради ограничените си езикови познания да плащаме 
консултации, на които ще се плаща впоследствие от схемата, сега нямаме сключен 
договор за разработване на проектно предложение. Тука се включва закупуването на 
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цялото ДМА включително и оборудването на музея, защото колкото и нисше да ви 
се струва в сравнение с другите строителни обекти, това е една по-ограничена 
интервенция, но тя изисква страшно много пари, така че за мен това са разумни. А кой 
ще бъде изпълнителя на СМР дейността, разбрах такъв ви е въпроса, не мога да кажа, 
защото на този етап първо гледаме да спечелим. Доколкото разбрах жестока е борбата 
и много са кандидатите, защото програмата от две години имаше застой, така 
водещите специалисти в тази сфера от две години чакат тази програма да се отвори 
програмен прозорец. Този програмен прозорец, който се отваря, наистина по моя 
информация до вчера над 800 кандидати, подават се директно онлайн, засечката е 
направена от преди две седмици. Имат право всички черноморски държави включае и 
Гърция, там не мога да ви кажа защо  и тя включена, интереса е страшно голям. А в 
последствие вече самата програма ще се разработи от етическо ръководство за 
изпълнение в което ясно и точно ще ни окажат начините по които ще избираме 
изпълнителите. Може да бъде по техни нормативни правила, може да бъде спазвайки 
закона за обществените поръчки, просто за първи път кандидатстваме по тази 
програма, не мога да ви кажа точно кой ще е модела. Така, че за мен е малко раничко 
да говорим, защото чак до пет-шест месеца ще се разбере печелим ли или не, дай боже 
да печелим. Но това са много широк кръг дейности, така че когато се каже една сума, 
тя не включва само строителството, никога по тези програми не се дава за чисто 
строителство. По принцип меките дейности, по логиката на управляващите органи са 
водещите, по нашата са строителните и винаги ние правим така, че меките дейности 
така да ги мотивираме, че те не биха били реализими, ако ние не направим тези 
ремонтни дейности. След като направихме Деултум, следващата крачка за 
разработване на туризма, по мое виждане и по виждане на специалисти в сферата на 
туризма, защото аз не съм такъв, определено заявявам, е наистина да отворим 
всичките възможности да си модернизираме базата. Да, Деултум ремонтирахме, но 
етнографията ни не е представена по никакъв начин, а нашата сила е етнографията, 
мегалитната ни култура не е провокирана по никакъв начин. Ние не можем друго, ние 
имаме единствени условия реално погледнато за офроуд туризъм, този тежкия който 
е, но там нишката е много тясна или пък евентуално за първичния, първобитен 
екотуризъм, там също е много тясна нишката. Ние трябва да създадем тези условия, за 
да може наистина да повишим качеството на живота, ако наистина искаме нещо да се 
случи в тази община, достатъчно загиваме. И между нас казано за мене 
кандидатстването по черноморската програма е много голямо предизвикателство от 
една страна и второ, дай боже наистина да успеем, защото предвид събитията в 
съседна Турция не е още ясна съдбата, за втората покана, дали ще е има, дали няма да 
я има. А ние както сме орязани от възможности единствено инфраструктура община 
Средец може да прави по селската програма, едни 20мил.лв., които пет улици ги 
гълтат. И от там всичко в региони в растеж е затворена вратата ни, евентуално кога ще 
се отвори, един господ знае, имайки предвид тежката ситуация в законовата уредба не 
се знае кога ще отворят колегите мерките. Общината няма много възможности да 
кандидатства за инфраструктура. Тъй като говорим за човешки ресурси, наука, 
образование и интелигентен растеж, хубаво, ама. 

 Янко Германов: Нищо конкретно, ако се разбра в залата много ще се радвам. Аз 
нищо не разбрах или аз съм малко по-глупав, но за мене да се правят такива неща в 
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общината не си струва. Първо, това са точене на пари, глупости и аз по съвест 
няма да гласувам. Приветствам казах вашия труд, много го уважавам и се радвам, че 
вие сте в тази община да вършите и печелите програмите. ****** много хубаво и 
привлекателно е да се направи,  ако искате можете и сега да я кажете. 

Динко Цъцаров: Има ли други изказвания. Г-н Гърков. 
Живко Гърков: Г-жо Шиварова, искрено ви желая на вас и екипа ви да спечелят 

тази програма с този проект и следващите. Имам една молба, възможно ли е, не казвам 
веднага, защото надали ще е възможно, цялата тази обща сума, която се определя за 
определени дейности, вие ги разяснихте долу-горе и по статии за какво става дума. Да 
бъдат посочени процентите от тази сума, която ще отиде за определената дейност – за 
Карабунарска къща толкоз средства, за техника толкова средства, за пътеки толкова 
средства, защото ... 

Петя Шиварова: Искате разбивка за предложенията. 
Живко Гърков: Възможно ли е, изисква ли го програмата в момента по този 

проект или се говори само за общо кандидатстване. 
Петя Шиварова: Общо кандидатстване. На този етап това не го изискват, но ако 

бяхте ми казали, аз щях да се консултирам. Аз ви казах г-н Гърков, прави го 
консултант поради това, че програмата е на английски. 

Живко Гърков: Не, просто сега помислих, ако има възможност в момента, 
разбирам ви, това ми е ясно. Другият ми въпрос – като видя нещо от този сорт, 
съвременна аудио зала, техника, озвучаване, осветление и други, моментално 
възниква въпроса какво означава това и други. 

Петя Шиварова: Пожароизвестителна техника, там сте на ясно. Аудиовизуална 
техника, цените преди две години предавахме проект към Министерството на 
културата, ама на най-елементарното струваше 30х.лв. 

Живко Гърков: Запознат съм с тази история. Молбата ми е ако е възможно на 
следващо кандидатстване по такъв тип проект да бъде направена разбивка. Благодаря 
ви, желая ви успех. 

Петя Шиварова: Няма проблем. Когато е на български език, аз си ги 
разработвам, мога да ви го дам. 

Янко Германов: Какви ще се критериите за спечелване на този проект някой да 
го извърши. Много пъти се слагат шефа да има самолет, да има мерцедес, ако е 
обикновена програма да я спечелим ние нашата община. Като гледам тука много 
добра е програма, искам аз да я спечеля и ще кандидатствам, за да видим какво ще 
излезе, какви ще са критериите за тези неща. Значи английски не знам, ако сложат 
английски, че трябва да го знаем, не знам английски ****. 

Петя Шиварова: Не, аз нещо друго искам да кажа, виждам на къде задълбахте 
като продължение от комисиите, но не се ангажирам с такъв отговор. Казах ви, тъй 
като всичко е на английски, моята идея е аз работя на този принцип, първо изучавам 
насоки и т.н., едва когато спечелим проекта се конкретизират по какъв начин ще се 
избират изпълнителите, не съм работила по програмата, ще видя в Румъния, 
секретариата е в Констанца. 

Динко Цъцаров: Г-жо Шиварова има още един въпрос от колегата. Г-н Джермов. 
Петър Джермов: В самият проект предвижда ли се нещо относно охраната и 

опазването на това което ще бъде направено. Тъй като имаше една екопътека 
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изградена, имаше вишка от която можеше да се наблюдава, вишката е няма, имаше 
един заслон с барбекю, останали са само камъни, абсолютно нищо няма. Предвижда 
ли се нещо после в опазването на това което се застрои. 

Петя Шиварова: Устойчивостта на проекта си е ангажимент на водещата 
организация. Пет години, не случайно съм казала шест години, защото всяка програма 
е с различна устойчивост, община Средец ще има ангажимент, тъй като е проверяема, 
сега ни проверяват по ****, трябва да се опазват. 

Динко Цъцаров: Г-н Чанков има въпрос. 
Румен Чанков: Кратък въпрос. Тъй като на обсъждането на комисиите, лично аз 

с ушите си чух когато кмета каза: „абе Петя дай им СМР”. Има ли СМР, няма ли, 
може ли да се даде. Понеже той каза и ние очаквахме в смисъл нещо да ни се каже 
конкретно, ето затова са и тези въпроси. 

Петя Шиварова: Аз го нямам в момента, ако кажете до половин час ще звънна 
да ми го изпратят по имейла. Ако бяхте ми казали щяхте да го имате, явно сме 
прекъснали.  

Динко Цъцаров: Да разбирам, че можете да ги изпратите на съветниците. 
Петя Шиварова: Мога, ще звънна да ми ги изпратят и по имейлите ще ви се 

обадя, ще ви кажа. 
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” – 1 глас; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 367 

31 май 2017 година 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие Община Средец да разработи проектно предложение, с което 

да кандидатства като водещ партньор за безвъзмездна финансова помощ с проект 
по СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2014-2020, Тематична цел 1. 
„Бизнес и развитие на МСП“, допринасяща за постигане на стратегическа цел A; СЦ 
1. Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския 
басейн; Приоритет 1.1 - Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в 
областта на туризма и културата. 

2. Дава съгласие за изпълнението на проектно предложение “Дисперсните 
интерактивни музеи, като инструмент за развитие на алтернативен нисшов 
туризъм “ по СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2014-2020, Тематична цел 1. 
„Бизнес и развитие на МСП“, допринасяща за постигане на стратегическа цел A; СЦ 
1. Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския 
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басейн; Приоритет 1.1 - Съвместно насърчаване на бизнеса и 
предприемачеството в областта на туризма и културата като водещ партньор. 

3. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция Карабунарска 
къща – гр. Средец по предложения проект, няма да бъде променян за период не по-
малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта и няма да бъдат 
отдавани за стопанисване от други физически и юридически лица. 

4. Дава съгласие Община Средец да съфинансира  “Дисперсните интерактивни 
музеи, като инструмент за развитие на алтернативен нисшов туризъм “ по 
СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2014-2020, Тематична цел 1. 
„Бизнес и развитие на МСП“, допринасяща за постигане на стратегическа цел A; СЦ 
1. Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския 
басейн; Приоритет 1.1 - Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в 
областта на туризма и културата, в размер на28 000евро. 

5. Общинският съвет декларира, че предназначението на обекта на интервенция 
в Средец по предложения проект (Карабунарска къща УПИ парцел II в кв. 25 по ПУП 
на гр. Средец, Акт за ПОС № 955/ 2007 г.), няма да бъде променян за период не по-
малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта и няма да бъдат 
отдавани за стопанисване от други физически и юридически лица. 

6. Декларира, законният представител на Община Средец е кмета на общината 
инж. Иван Петков Жабов. 

7. Дейностите, включени за изпълнение в проекта по СЪВМЕСТНАТА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
„ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2014-2020, Тематична цел 1. „Бизнес и развитие на 
МСП“, допринасяща за постигане на стратегическа цел A; СЦ 1. Насърчаване на 
бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн; Приоритет 1.1 - 
Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и 
културата отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община 
Средец 2014-2020 год. 

8. Активите по проекта се предоставят с право за безвъзмездно ползване за 
целите на проекта за период от 6 години след края на проекта.    

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – няма 

  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   - 
  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 
  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 
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  9.   Николай Иванов Танчев   за 
  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  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        против 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – 
Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната комисия 
по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: 
Отпускане на еднократни  финансови помощи. 

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  № 368 

31 май 2017 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на: 
� П. Т. С., 55г., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева; 
� Р. С. Ц., 60г., живуща в с. О., общ. Средец – сумата от 50лева; 
� С. М. А., 64г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
� С. Я. В., 26г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
� И. О. Г., 47г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева. 

 
Динко Цъцаров: Последна ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Питания. През 

месеца постъпиха две питания от колеги общински съветници. На 18.05.2017г. 
питането е от Таня Тодорова – общински съветник.  

Приложен е текста на питането и отговора. 
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Динко Цъцаров: Получени са отговорите, желаете ли думата.  
Таня Тодорова: Може би към г-жа Камбурова. В отговора, който получих, този 

договор е сключен от община Средец  с ЕКОПАКТ България на 21.04.2017г. за срок от 
пет години и влиза в сила няколко дена по-рано, нещо техническа грешка ли е, не 
можеш със задна дата да имаш договор.  

Адв. Ирина Камбурова: Аз не съм, колегите ще обяснят. 
Георги Караиванов: Техническа грешка е. От 17.04. е в сила. 
Живко Гърков: Но е сключен на 21.04. 
Георги Караиванов: Договора е сключен януари месец и влиза в сила от 17.04., 

техническа грешка е. 
Таня Тодорова: С договора от 2016г., с който е предаден за стопанисване на ВиК 

– Бургас всички съоръжения, при положение, че тези санкции, които са наложени, 
тези наказателни постановления са наложени, защо продължават да идват на името на 
община Средец. 

Георги Караиванов: Като титуляр на разрешителното за заустване на 
отпадачните се води  община Средец. В момента общината е започнала процедура по 
промяна на титуляра, в случая да бъде ВиК. 

Таня Тодорова: До сега не е ли направено. ******* И да се върнем само на тези 
двете глоби на общината, по три хиляди лева в едното и другото наказателно 
постановление, имаме ли обжалване. 

Георги Караиванов: Обжалване, изпратили сме им писма, че ... 
Адв. Ирина Камбурова: Възражения има последно 
Живко Гърков: Аз имам допълнителен въпрос по питането. Факти, договора е 

сключен 2016г. февруари месец, ако не ме лъжи паметта, май месец започва 
процедура, уточняване на правомощия на потребител, на собственик и прочие, в 
следствие на което актовете се сипят на община Средец, това първо. Второ, оттук 
евентуално възниква следния въпрос, добре бе да му се не видеше, година и четири 
месеца. Последно, в момента предадена ли е пречиствателната станция за отпадни 
води град Средец за стопанисване и опериране от страна на ВиК ЕАД гр. Бургас или 
не е. Някой може ли да ми отговори, предадена ли е дефакто или не. И ще ви кажа 
защо питам, защото в момента ***** заложени пари в бюджета за 2017г. за тази 
пречиствателна станция в която дефакто не я оперираме, не я стопанисваме от 2016г. 
Къде и кой, и какво означава това, кой в момента плаща на персонала на 
пречиствателната станция за отпадни води гр. Средец. Ще ми отговори някой. 
Община Средец ли плаща.  

Петя Бойчева: Общината плаща. 
Живко Гърков: Защо. Нали е предадена от 2016г., би трябвало те да поемат 

всички разходи и плащането, значи не е предадено тогава, така ли излиза. Само по 
документи година и два месеца, какво правим тогава. Договорът е сключен февруари 
2016г., сега сме 31.05.2017г., текат глобите от пет хиляди и кусур лева на месец. И 
другото, защо толкова време, ******* говорим за собствен мониторинг на тези 
отпадни води, които не съответстват, което за мен означава, защото предполагам, че 
тези глоби се заплащат в РИОС-Бургас и това означава, че те са се самосезирали въз 
основа на нашите доклади, които ние сме платили на съответната фирма, защото така 
е по закон. Те са видели, че нашите показатели не отговарят на изискванията и са 
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тупнали акт месечен в размер на пет хиляди и кусур лева със съответно 
наказателно постановление всеки месец, нали така. Всеки месец това се заплаща от 
община Средец няма как. Това е друг въпрос дали е коректно, дали е правилно, дали 
кмета не би трябвало да вземе някакви мерки по отношение на хората от 
администрацията не изпълнили техните задължения. Защото според мен това е 
неизпълнение на задълженията на доста хора. Да не говорим, че ние плащаме разходи 
нещо, което не **** по закон, а е по сключения договор, което е абсурдно. Защото 
щом сме включили, сме приели бюджет в които има включени средства за 
пречиствателната станция, значи ние продължаваме да поемаме тези разходи и на 
всичкото отгоре се оказва, че пречиствателната станция не функционира както трябва, 
за да се получат тези неща. В следствие на което се получава опасност за екосистемата 
тъй като реката е замърсена, оттам перспективно опасно за здравето на хората. Тъй 
като сега няма кой да ми отговори в момента, пък че би трябвало тези които са дали 
отговора да помислят и аджаба върху какво ще акцентират. И ако някой ми каже, че 
не съм прав да се изправи да ми го каже. За мен това е абсолютно безхаберие, 
незаинтересованост и губене на пари от общината постоянно, пет хиляди и сто и кусур 
отгоре лева на месец, до кога ще продължава това може ли да ми каже някой. 
Започнато е, направено е, кога ще приключи, един господ знае. Всеки месец по пет 
хиляди лева, ако това е оперативност при управлението на една община, съжалявам, 
както казва г-н Германов „здраве му кажи”. Искам да ви помоля за пореден път, това 
което казах в момента и се води протокол, на следващата сесия да бъде отговорено 
точно, ясно и конкретно – кой е допуснал нарушенията, защо, как и какви мерки са 
предприети по него. Защото тези пари в момента се плащат от бюджета на община 
Средец, а как ще се развият това е съвсем друг въпрос, който буквално ми е срам да 
попитам. 

Янко Германов: Дай да гласуваме една вноска, за да я плати кмета и ще се 
оправим. 

Живко Гърков: Да, както казва г-н Германов, да гласуваме всеки месец десет 
хиляди лева заложени, затова че общината не си е свършила работата. Не го 
предлагам. Нямам повече въпроси. 

Динко Цъцаров: Г-н Джермов. 
Петър Джермов: Ако не ме лъже паметта, от предното заседание ви попитах 

относно разделното събиране, в срокове ли сме. 
Георги Караиванов: Да, в срокове сме. Договорите са със задна дата, проверката 

е била декември месец 2016г., през този период не сме имали. Във връзка с тези пет 
хиляди лева, те са на база собствен мониторинг за месец март. Дойдоха пробите които 
са за месец април, в тях няма наличие на **** продукт. 

Петър Джермов: Относно часовниковата кула, доколкото разбрах че общината 
е предплатила част от ремонта, но кога ще бъде извършен не казахте. 

Николина Дамбулова: Предполагам времето вече се стопли, ще може да започне. 
Динко Цъцаров: Изчерпихме въпросите по това питане. На 26.05.2017г. постъпи 

питане от Румен Чанков – общински съветник 
Приложен е текста на питането и отговора. 
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59. 
 
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за въпроси. Г-н Румен Чанков. 
Румен Чанков: Тъй като е отговорено, че има сключен договор с фирма, която 

упражнява строителен контрол. Другото нещо, което искам да питам е похвално е 
нали, че от страна на община Средец има отговорно лице за такъв контрол, вменени 
ли са някакви функции, в смисъл със заповед ли е, как е за г-жа Маврова. А нещо като 
в смисъл някакви конкретни задължения примерно ежеседмично, в смисъл как се 
осъществява този контрол. 

Инж. Иван Жабов: Да със заповед е. Инвеститорския контрол от името на 
общината е г-жа Маврова. Според нейното идване, тя всеки път когато идва в Средец 
е на обектите. 

Румен Чанков: И примерно как ще уведомява тя общината, ще изготвя някакви 
протоколи ли за това. 

Инж. Иван Жабов: Има протоколи, които се изготвят от фирмата, тя ако 
констатира няма да го разпише.  

Румен Чанков: Всъщност нейният контрол се изразява в това да разпише 
протокола. Тъй като е казано, че фирмата е подписала декларация, че няма да ползва 
подизпълнители, аз не случайно зададох въпроса дали има подизпълнителски фирми, 
не знаех че има такива декларации. Дали примерно има подписан договор с тях, тъй 
като ни виждам хора от Средец, които гонят работници и викат работници. Въпросът 
ми беше такъв, не е ми беше случаен, значи знаем, че по принцип фирмите разписват 
такива декларации, но реално така ли е. Не е наша работа, аз не съм тръгнал да се ровя 
в това там дали се назначават работници, дали се инструктират, даже не ме интересува 
не дай боже да става нещо с някаква злополука. Единственото, което искат хората тука 
е доста голямо внимание така е наблегнато колко голяма трудност са е срещнало с 
жителите на блока, много ясно те са толкова много хора ***, Но единственото 
желание на хората е наистина да получат качествена услуга. И нещото което искам 
още да попитаме – имате ли поглед върху различните проекти дали има големи 
различия между тях в отделните блокове. Конкретно примерно искам да попитам, при 
строежите, при тези дейности в някои блокове се поставят канали където ще вървят 
кабелите за интернета, телевизиите и т.н., поставят се примерно домофони централи, 
това във всички блокове ли ще бъде направено. Унифицирано ли е евентуално за 
общината тези дейности, аз затова исках и зададох въпроса да ли този проект е 
съгласуван с управителния съвет. Защото сега съгласете се, че хората гледат на 
съседите какво правят и започват ама на тях правиха това на нас не. Все пак ми се 
струва, че е редно качеството на услугата и тези основни неща да присъстват във 
всички сгради. На едни да се казва примерно ще доплатите, ако искате това да го 
направим.  

Адв. Ирина Камбурова: Дейностите по програмата са унифицирани, те са 
предвидени в националната програма. 

Румен Чанков: Искате да кажете, че основните дейности, които ще се правят, ще 
се направят за всички. 

Адв. Ирина Камбурова: Те са задължителни по програмата, предвидени са, 
допустими са и са включени в цената която е референтно определена в програмата. 
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60. 
 
Други питания не постъпиха. 
 
 
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров  

закри Двадесетото заседание на Общински съвет на община Средец. 
 
 
 

06.06.2017г. 
 гр. Средец 
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