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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 

п.к. 8300 гр. Средец, обл. Бургас, Председател тел. 05551 / 77-32; 69-94 вътр. 240; факс – 05551/ 77-13 
 
 
           Изх. № 96-00-03 
         28  март  2018 год.  
 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 30 
 

 
 

 
На 21 март 2018 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 Тридесето 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 петнадесет 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. Валери Димитров Ангелов 
    9. Таня Ненова Тодорова 
    10. Петър Марков Джермов 
    11. Светла Иванова Джермова 
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    12. Янко Калудов Германов 
    13. Румен Хърсев Чанков 

   14. Петьо Георгиев Колеолов 
   15. Ивелина Христова Димитрова  
 
Отсъстваха по уважителни причини Антоанета Станкова Колеолова и Живко 

Минков Гърков.  
За заседанието закъсня Мартин Джермов. 
Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, г-н кмете, дами и 

господа от общинска администрация, уважаеми гости, при кворум от четиринадесет 
общински съветника, откривам Тридесето редовно заседание на Общински съвет – 
Средец. Преди да продължим с понататъшната ни работа предстои да изберем 
секретар на днешното заседание, имате думата за предложения. … Ако нямате 
предложения, аз предлагам г-н Гошо Атанасов. Имате ли други предложения. …Ако 
нямате, който е съгласен с моето предложение, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-н Гошо Атанасов 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: Кандидатстване на 
Общински исторически музей – Средец по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество 
България-Турция; Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Кандидатстване на Общински детски комплекс Средец като партньор на 
Общински исторически музей – Средец и Анатолска гимназия Кепиртепе, по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за 
трансгранично сътрудничество България-Турция; Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова 
помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или 
обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 г.; Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор 
на проектни предложения № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с 
местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, 
финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и 
училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
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райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.; 
Докладна записка от група общински съветници: Живко Гърков, Таня Тодорова, 
Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за дейността, структурата, числения 
състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско 
предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" гр.Средец; Докладна записка 
от група общински съветници: Живко Гърков, Таня Тодорова, Румен Чанков, относно: 
Промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; Докладна 
записка от група общински съветници: Живко Гърков, Таня Тодорова, Румен Чанков, 
относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; 
Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, 
относно: Продължаване на срока на договора за управление на управителя на „МЦ І” 
ЕООД гр. Средец; 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: Колеги, пред вас е проекта за дневен ред, който беше разгледан 
на заседанието на постоянните комисии, имате ли предложения за изменение или 
допълнение на така предложения проект за дневен ред. Г-жа Биюкова. 

Яна Биюкова: Аз имам едно предложение за изменение на дневния ред, т.22 и 
т.23 да бъдат изместени в началото, на мястото на т.4 и т.5. 

Янко Германов: По какви причини. Защо. Нали трябва да се обосновете, да 
знаем защо. Нямаме нищо против, но да знаем защо. 

Яна Биюкова: Тъй като това са продажби и могат да минат по-напред. Това ми е 
предложението.  

Динко Цъцаров: Това са точките, за които са нужни две трети от гласовете на 
общинските съветници, предполагам че е за това. Колеги, имате ли други 
предложения за изменение и допълнения на дневния ред, … ако нямате, подлагам на 
гласуване предложението на г-жа Биюкова, т.22 и т.23 да станат т.4 и т.5 в дневния 
ред, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 5 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа, не се 
приема. 

Председателят подложи на гласуване проекта за дневен ред. Гласуваха: “за” – 14 
гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Тридесето заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
  

1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване  по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2 Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за 
трансгранично сътрудничество България – Турция; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване  по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
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помощ № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2 Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за 
трансгранично сътрудничество България – Турция; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване  по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2 Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за 
трансгранично сътрудничество България – Турция; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2017 
година; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници за 2017 година; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 
Средец за 2019 година; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на 
околната среда на община Средец за периода 2017-2020г.”; 

9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет на „Програма за управление на отпадъците” за 2017г.; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализация на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на 
пътници за един км пробег по съответната тарифа, валидни за 
територията на община Средец за 2018 година; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 
Общинския план за развитие на община Средец 2014-2020г. през 2017 
година; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна 
бюджетна класификация на бюджета и СЕС  към 31.12.2017г.; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за 2019 и 2021 г. на 
постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности на 
Община Средец и Прогноза за приходите и разходите за периода 2019- 2021 
г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година за  
„МБАЛ-Средец”  ЕООД; 

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2018 
година; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Докладна записка №43-00-55/12.03.2018г. от Николай Стоянов Николов – 
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ликвидатор на „БКС” ЕООД гр. Средец за погасяване на задълженията на 
дружеството; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Увеличаване на годишната субсидия на „Медицински център І” ЕООД гр. 
Средец; 

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

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

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. 
Средец; 

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. 
Средец; 

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

22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот №191041, 191044, 191047, 191049, находящи се в 
землището на с. Загорци, от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост; 

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот №000087, находящ се в землището на с. Малина, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост; 

24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Искане на съгласие за временно ползване върху имот в землището на с. 
Богданово в полза на „Асарел – Инвестмънт” ЕАД - гр. София за извършване 
на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ 
„Вършило”, разположена в община Созопол и община Средец; 

25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване на Общински исторически музей – Средец по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма ИНТЕРРЕГ – 
ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция;  

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване на Общински детски комплекс Средец като партньор на 
Общински исторически музей – Средец и Анатолска гимназия Кепиртепе, по 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма 
ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция; 

27.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез 
подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на 
площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 

28.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез 
подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.002 – Училище 
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, 
която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на 
общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното 
образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.; 

29.  Докладна записка от група общински съветници: Живко Гърков, Таня 
Тодорова, Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за дейността, 
структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско 
имущество на Общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и 
чистота" гр.Средец; 

30.  Докладна записка от група общински съветници: Живко Гърков, Таня 
Тодорова, Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация; 

31.  Докладна записка от група общински съветници: Живко Гърков, Таня 
Тодорова, Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация; 

32.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Продължаване на срока на договора за управление на 
управителя на „МЦ І” ЕООД гр.Средец;  

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

34.  Питания. 
 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 30 на Общински 

съвет – Средец./ 
 
В залата влезе Мартин Джермов. 
Динко Цъцаров:  Започваме същинската ни работа с ТОЧКА ПЪРВА от 

днешния дневен ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 
Средец относно: Кандидатстване  по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2 Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за 
трансгранично сътрудничество България – Турция. 
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Докладна Петя Шиварова – ръководител проект. 
Динко Цъцаров:  Колеги, говорихме на комисиите, имате ли предложения, 

коментари по докладната. 
Петър Джермов: Съфинансиране доколкото разбрахме няма да има от 

общината. 
Петя Шиварова: Не, на сто процента е финансирането и за трите докладни няма 

да има съфинансиране, така се правят количествено-стойностните сметки да влезем в 
допустимия гранд по програмата. В случая на проекта за Дебелт по приоритетна ос 
две, специфична цел 2.1. е 500х.евро, като с турския партньор в случая община Визе е 
за проекта в Дебелт, защото там сме съотносими на ниво историческо минало, тука 
гоним тракийското население *** разделянето ще е 250х.евро за едните и 250х.евро за 
другите. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 519 
21 март 2018 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 Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – 
Турция  № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, 
специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата привлекателност на 
трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и 
историческото наследство и свързаната с него инфраструктура”. 

2. Дава съгласие за изпълнението на проектно предложение като водещ 
партьор по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество 
България – Турция  № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2, Приоритетна ос 2 „Устойчив 
туризъм”, специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата 
привлекателност на трансграничния район чрез по- добро използване на 
природното, културното и историческото наследство и свързаната с него 
инфраструктура”. 

3. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция в с. Дебелт по 
предложения проект (създаденият Комплекс за креативен туризъм в с. Дебелт, в 
сградата на Народно Читалище „Светлина – 1924”, УПИ X, квартал 37 по ПУП на с. 
Дебелт /Акт № 2350/ и поставеният информационен туристически център с 
интерактивен киоск в гр. Средец в имот ЧОС № 2556/ 08. 04. 2013 г с 
местоположение УПИ I, кв. 27А по плана на гр. Средец), няма да бъде променян за 
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период не по-малък от 6 години след приключване на дейностите по проекта и няма 
да бъдат отдавани за стопанисване от други физически и юридически лица. 

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

5. Дейностите, включени за изпълнение в проекта по Програма ИНТЕРРЕГ – 
ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция  № 2014ТС16I5СВ005 – 
2018 - 2, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 „Повишаване 
на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро 
използване на природното, културното и историческото наследство и 
свързаната с него инфраструктура” отговарят на приоритетите на Общинския 
план за развитие на община Средец 2014-2020 год. 

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

 
 
Динко Цъцаров: ВТОРА ТОЧКА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2 Програма 
ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция. 

Докладна Петя Шиварова – ръководител проект. 
Петя Шиварова: Във връзка с предния ви въпрос г-н Джермов, гранда тука, 

максималния размер на безвъзмездната помощ е 400х.евро по тази ос, отново 
разделението е петдесет на петдесет между двете общини. 

Динко Цъцаров: Г-н Джермов. 
Петър Джермов: ОбС дава съгласие шест години да не се променя, но ние сме 

общински съветници примерно още близо две години, за следващите четири години 
ние не можем да декларираме за колегите, които ще бъдат. 

Петя Шиварова: Вие сте общински съветници избрани с вота на 
гласоподавателите, следващите общински съветници са длъжни да се съобразят, като 
бивш общински съветник ви го казвам. 

Петър Джермов: Значи същото е и с кмета. 
Динко Цъцаров: Решението е на общинския съвет, като институция, а не на 

конкретни общински съветници. Г-н Германов. 
Янко Германов: Това помещение ще може ли да се ползва от други организации, 

защото ако го капсулирате като нещо специализирано каква е файдата. Помещения 
трябват на Средец, било за нещо да се събират хора, знам че не достигат тези площи, 
как стои въпроса. 

Петя Шиварова: Въпросът стои точно във всички работни проекти са в духа на 
вашето изказване, независимо, че той е кръстен лабораторен център, за нуждите на 
програмата, защото няма друга програма да позволи да бъде ремонтирано 
помещението, говорим за целия етаж включае и обзаведен в една адекватна среда. Но 
възлагайки на проектантите да разработят работните проекти беше точно това 
уточнено да бъде с поливариантни функции, в последствие да може да се ползва от 
всички организации като заседателна зала. Предното голямото остъкленото 
помещение, умишлено се разделя на две с подвижни прегради, за да може ако две 
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организации  евентуално желаят по едно и също време да имат свои срещи, сбирки 
работни и каквито и да са други да могат да го провеждат. Обзавежда се със столове, 
запазва се сцената не случайно, за една по-мащабна, защото пределно сте наясно, че за 
един лабораторен център сцена не му трябва, но ние умишлено запазваме сцената, за 
да може да има, като ще бъде оборудвано и с мултимедии, с монитори с цел да бъде 
наистина… Помещението към Арабаджиев се превръща в един клуб пак за 
неформални срещи, но с по-малко, докато другото така ще бъде обзаведено с цел от 
типа на заседания, срещи, събрания, а другото по-скоро от типа на работни срещи 
неформални с тези му функции. А това, че програмата държи да бъде по този начин 
ние сме длъжни да се съобразим, ако искаме да ни финансират. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 520 
21 март 2018 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 партньор на Община Визе за безвъзмездна финансова помощ с 
проект по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България 
– Турция  № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2, Приоритетна ос 1 „Околна среда”, 
специфична цел 1.2 „Подобряване на капацитета за опазване на природата, 
устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни 
инициативи в трансграничния район”. 

2. Дава съгласие за изпълнението на проектно предложение като партьор на 
Община Визе по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество 
България – Турция  № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2, Приоритетна ос 1 „Околна 
среда”, специфична цел 1.2 „Подобряване на капацитета за опазване на 
природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез 
съвместни инициативи в трансграничния район”. 

3. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция в Средец по 
предложения проект (ЛАБОРАТОРЕН ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ), 
няма да бъде променян за период не по-малък от 6 години след приключване на 
дейностите по проекта и няма да бъдат отдавани за стопанисване от други 
физически и юридически лица. 

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

5. Дейностите, включени за изпълнение в проекта  по Програма ИНТЕРРЕГ – 
ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция  № 2014ТС16I5СВ005 – 
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2018 - 2, Приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2 „Подобряване 
на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на 
общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район” 
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Средец 
2014-2020 год.  

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2 Програма 
ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция. 

Докладна Петя Шиварова – ръководител проект. 
Динко Цъцаров: Г-н Чанков. 
Румен Чанков: Искам само да попита, касае се за пътя Г. Буково – Тракийци и 

тука чух шест години, означава ли, че общината има този път шест години да бъде в 
добро състояние. Значи казвам не за друго, тъй като вие знаете, че там е дърводобивен 
район и има три вида собствености на гора, има общинска, частна и държавна гори, не 
знам, да не стане така, че общината да понесе някакви последствия, тъй като се 
кандидатства по проект, все пак друг ще ги дава парите и може би ще се търси 
отговорност през тези шест години пътя да бъде в добро състояние. Да ли е помислено 
за това нещо и как ще се комуникира със собствениците на гори, за да може да се 
запази този път, защото в край на краищата не са малко парите. 

Петя Шиварова: В интерес на истината аз ще мога да ви отговоря в частта за 
мониторинга да ли ще има контрол – да, не случайно са шест години, пет години е 
мониторинговия период, едната година се дават докато се класират проектите, за това 
се взема решение за шест години. Вече след това ще бъде разработена една програма, 
може пропускателни режими, ако има други обходни пътища, не съм специалист в 
тази област, където да може да бъде запазено състоянието, защото идеята при 
финансирането, поне моята идея и на кмета на общината при финансиране по такива 
проекти да не вкарваме общината в един много по-тежък ангажимент. Нещата трябва 
да бъдат така направени, че да отговарят веднъж на нуждите на населението и веднъж 
да отговарят на нуждите на програмата. За мен това е решение с една по-сериозна 
програма с един по-сериозен контролен режим, защото това вече е навсякъде проблем 
с тежките камиони и дърводобива. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 521 
21 март 2018 година 

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

местната администрация, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Средец да разработи проектно предложение, с което 
да кандидатства като партньор на Община Пинархисар за безвъзмездна финансова 
помощ с проект по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество 
България – Турция  № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2, Приоритетна ос 2 „Устойчив 
туризъм”, специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата 
привлекателност на трансграничния район чрез по- добро използване на 
природното, културното и историческото наследство и свързаната с него 
инфраструктура”. 

2. Дава съгласие за изпълнението на проектно предложение като партьор на 
Община Пинархисар по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично 
сътрудничество България – Турция  № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2, Приоритетна ос 
2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата 
привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на 
природното, културното и историческото наследство и свързаната с него 
инфраструктура”. 

3. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция общински път 
BGS 3245 от с. Голямо Буково до с. Тракийци, участък с. Голямо Буково – 
Голямобуковски манастир „Живоприемний источник”  по предложения проект, няма 
да бъде променян за период не по-малък от 6 години след приключване на дейностите 
по проекта и няма да бъдат отдавани за стопанисване от други физически и 
юридически лица. 

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

5. Дейностите, включени за изпълнение в проекта  по Програма ИНТЕРРЕГ – 
ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция  № 2014ТС16I5СВ005 – 
2018 - 2, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 „Повишаване 
на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро 
използване на природното, културното и историческото наследство и 
свързаната с него инфраструктура” отговарят на приоритетите на Общинския 
план за развитие на община Средец 2014-2020 год. 

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от днешния дневен ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за 
изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2017 година. 

Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на 
територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Джермов. 
Петър Джермов: На комисиите г-н Атанасов искаше да се поясни и разясни по-

точно за какво става въпрос, казахте, че ще ни предоставите, но няма нищо на масите. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

12.
Аз това за отчет годишен не мога да го приема, защото „цел на програмата за 
енергийна ефективност – 0,45 киловат часа”, „Изпълнение на целта – 0”, ние какво ще 
гласуваме нула, че не е направено нищо ли, така ли да го разбирам. Или трябва да 
приемем общинска сграда в клуб „Победа” в гр. Средец монтаж на климатизатори и 
сплит система – 50х.лв. какво е това, климатици ли сте сложили, колко климатика, 
50х.лв.. Или дограма в кметство с.Факия – 11,68х.лв. колко прозореца има, а тези за 
клуба колко климатика са сложени. 

Гена Стоянова: Това е по КСС толкова е излязло и за клуба е по същия начин. 
Ние отчитаме това което е по проектите, за тях има някакви проекти изработени, 
всичко е съгласувано, има си надзорници, отчетено е. всъщност ние отчитаме това 
което е изпълнено. За миналата година са двата обекта, няма други обекти. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 4 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 522 
21 март 2018 година 

 
 На основание чл.21, ал.1 т.12 и 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.12 от Закона за енергийна ефективност, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Приема отчета за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2017 
година. 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на 
програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за 
насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2017 
година. 

Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на 
територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Джермов. 
Петър Джермов: Ами тука пак същото, за 2017г. какво е в отчета – планирано, 

планирано, а изпълнено ли е, само планирате, а не изпълнявате, ние какво да приемем. 
Планирате нещо да направите пък не е направено или е направено. Планирано, 
планирано, планирано това е отчета. Има едни 10х.лв. айротермална. 

 Гена Стоянова: Това е за клуба пак и дяловото участие на общината е 10х.лв., а 
общо по проекта е 50328лв. 

Петър Джермов: Плюс онези 50х.лв. за климатизатор  станаха 60х.лв.  
Десислава Райков: Не, не 60х.лв., само 50х.лв. е по проекта, а дяловото участие 

на общината е само 10х.лв. 
Петър Джермов: Колко климатика могат да се вземат за 50х.лв. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

13.
Десислава Райков: Това са климатизатори вид системи, те са съвсем различни 

от климатиците.  
Янко Германов: Система от външно и вътрешно тяло, кое е по различно.  
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” – 8 гласа; “против” – 2 глас; “въздържали се” – 5 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 523 
21 март 2018 година 

 
На основание чл.21, ал.1 т.12 и 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.10, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Приема отчета на Програмата за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници и биогорива на община Средец за 2017 година. 
 
 

Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към следващата ТОЧКА ШЕСТА – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година. 

Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване, 
социални дейности, интеграция на малцинствата  и спорт" при общинска 
администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване. Г-н Германов. 
Янко Германов: *** какво ще гласуваме, някой да разбра как ще защитаваме 

това дете, каква ви е програмата, какво ще правим. Някой да знае, има някаква 
програма за закрила на детето, какво ще му закриляме на това дете, кажете нещо. 

Лалка Бойчева: Рамката е приложена към докладната. 
Янко Германов: Към докладната, има други хора, които трябва да чуят, за да 

знаят за какво става дума, не може само да приемаме рамки, а пък да не знаем нищо. 
Сергей Стоилов: Приложението представлява тази програма. Ами трябва да се 

изчете от общинските съветници, вие вземате решението. Имаш предвид да се 
запознае обществеността. 

Янко Германов: Аз много добре знам, но става въпрос за другите. Защо ги четете 
тогава, ние всичките сме ги чели. 

Лалка Бойчева: След като приемете решението, програмата се качва на сайта на 
общината, който желае може да прочете там. 

Янко Германов: Ами те всички ги има на практика, ние сме ги чели, защо ги 
четете тук тогава, дайте направо решенията. Запознайте малко повече обществеността. 

Сергей Стоилов: Така се практикува и в други общини, това са рутинни мерки. 
Други разисквания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

14.
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  № 524 
21 март 2018 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за 
закрила на детето, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 година на община 
Средец. 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДМА от днешния дневен ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Годишен 
план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2019 година. 

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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 525 
21 март 2018 година 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на чл.19, 

ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 Б, ал. 4 от ППЗСП, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 година, 
съгласно Приложение №1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

15.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

16.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

17.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

18.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

19.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

20.



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

21.

 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

22.
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на годишен отчет за 
изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на община Средец за 
периода 2017-2020г.”. 

Докладва инж. Георги Караиванов – мл.експерт „Екология”. 
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Джермов. 
Петър Джермов: Подобряване качеството на атмосферния въздух и като мерки 

сте предприели подобряване състоянието на уличната и пътна мрежа, не съм го видял 
и адмирация ако сте го извършили това нещо. Но това, че четвъртокласната пътна 
мрежа в пътя за Варовник-Богданово, Момина църква-Факия това са мерки, които 
предприемате, евала, но според вас там въздуха е чист по принцип нали, хубаво е че са 
направени дупките, но тези прашни улици тука в града… 

Георги Караиванов: Това са реално извършени ремонти. В самия план на 
програмата са заложени тези мерки, аз съм ги следвал. 

Петър Джермов: Хората живеещи в града примерно тука дишат въздуха от 
улиците… 

Георги Караиванов: Града си е град, *** е че пак е подобрено състоянието… 
Петър Джермов: Аз не оспорвам за подобряването, мисълта ми е че тука 

живеят, тука работят, тука дишат този въздух, а не по пътя Богданово да вървят 
цигани, нека да вървят то е здравословно. Относно през 2017г. както и предходната 
година са извършени почиствания на замърсените терени на територията на общината, 
колко терена сте почистили. 

Георги Караиванов: В самия отчет съм заложил точна бройка, в приложения 
отчет на програмата, в момента не мога да отговоря. 

Петър Джермов: Той тука го няма, аз не видях колко има почистени и какви 
мерки предприемате след като почистите да се опазят. 

Георги Караиванов: Поставяме информационни табели. 
Петър Джермов: Да, аз вчера ходих след дъжда на ул.”Й.Николова”, наистина 

има табела, две хиляди лева пише и трябваше да снемам зад табелата за какво ставаше 
въпрос, колко боклук има. Колко акта има съставени за изхвърляне на отпадъци. 

Георги Караиванов: Това в момента не мога да ви отговоря. 
Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. Г-н Атанасов. 
Гошо Атанасов: В раздел почви пише, че са сключени договори със 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасища и колко декара 
общински пасища т.н., въпросът ми е такъв има ли проверка на тези пасища и на тези 
животновъди, които имат животни и какво се случва с тези пасища. И аз веднага 
казвам, защо ви го задавам въпроса, защото минавайки по пътя Факия – Горно 
ябълково от двете страни на пътя преди Долно ябълково животновъда, кой е той не ме 
интересува, там е просто страшно, не знам дали сте минавали да видите. Кравите са от 
двете страни на пътя, всичко е станало кал, няма една тревичка, едно храсче, строежи 
вътре и т.н. *** Когато има докладни и мерки, въпросът ми е да се виждат тези неща и 
някакви сигнали има ли подадени от хората за такива обекти примерно. 

Маргарита Стойчева: Може ли да уточня нещо, ако примерно знаем конкретен 
имот, защото пасища има не само общински, но има и частна собственост пасища. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

23.
Гошо Атанасов: Съгласен съм, но общината е институцията която следи за 

изграждането примерно на животновъден обект в гората и незаконен т.е. значи, аз 
питам по конкретния случай има ли някакъв сигнал подаден и ходено ли е на място да 
се види. 

Маргарита Стойчева: Специално за общински пасища до сега няма сигнал 
който да е за незаконно строителство или незаконно поставяне на временни обекти. 

Гошо Атанасов: Права сте, не съм проверил дали е общинско пасище или 
частно. 

Маргарита Стойчева: За това попитах, ако имате конкретен имот може да го 
видим, регистрацията на животновъдни обекти става във общинска ветеринарна 
служба, така че за да го регистрират един обект има изисквания. 

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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 526 
21 март 2018 година 

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

местната администрация и чл.79, ал.5 от ЗООС, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Приема Отчет за 2017 година по изпълнението на „Програма за опазване на 
околната среда на община Средец за периода 2017-2020г.”. 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на „Програма за 
управление на отпадъците” за 2017г.. 

Докладва инж. Георги Караиванов – мл.експерт „Екология”. 
Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Петър Джермов. 
Петър Джермов: „Периодично се извършват проверки за наличие на 

новосъздадени нерегламентирани сметища и при констатиране на замърсявания се 
предприемат своевременни действия за почистване на замърсените площи” какво 
значи периодично.  

Георги Караиванов: Периодично значи има планови проверки съвместно с 
РИОСВ-Бургас, правим обход на територията на общината, общински пътища, речни 
корита и при констатиране на такива замърсявания, извършваме почистване. 

Петър Джермов: Последната проверка кога е била. 
Георги Караиванов: Не мога да ви кажа точно по дата, може би септември – 

октомври. 
Петър Джермов: Кръговото в навлизане в Средец по посока Божура на петдесет 

метра до портала отзад на училището има огромно сметище… 
 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

24.
Георги Караиванов: Там извършихме почистване на една част от парцела, 

изпратили сме писмо до собственика на имота, част от самия парцел е частна 
собственост. Изпратили сме предупредително писмо до собственика на имота да 
извърши почистване. 

Петър Джермов: А за другите почиствания, които бяхте казали, че сте ходили в 
бившите казарми, там цялото е сметище, още като почнеш от самия портал като 
влезеш е нещо страшно. Бяхте казали, че ще ходите на проверка. До самия квартал 
има къщи в които живеят хора, те се оплакват. 

Георги Караиванов: Бившите казарми, става въпрос за имотите на казармите. По 
границите на имота бяхме извършвали едно почистване, а за самия имот той е 
собственост на Министерството на отбраната. 

Петър Джермов: В такъв случай не може ли до министерството да се пише като 
препоръка. Така ли да остане това сметище. 

Инж. Иван Жабов: Това е държавен имот, Писали сме. 
Петър Джермов: Добре г-н кмете, аз как да го обясня на хората, които живеят 

срещу портала и ми звънят по десет пъти и ме питат какво става на сесията, пита ли. 
Сега идва лято, всичко се вмирисва там, аз ли трябва да отговарям примерно за това 
нещо, да им кажа то е на Министерството на отбраната, спасявайте се. Аз вас питам.  

Инж. Иван Жабов: Според теб какво трябва да отговориш. Ние това отговаряме, 
имаме писмени отговори на хората, които са задали писмените въпроси, какво да 
отговорим, да влезем да изчистим поделението, това ли искаш. 

Петър Джермов: Ами не, искам да контролирате. 
Инж. Иван Жабов: Ние го контролираме в границите на имота където са на 

общината, всичко е почистено и когато хората се обадят, те не се обаждат само на вас, 
и ние ходим и го чистим, но как да влезем вътре в имота. Те влизат от където искат, те 
не влизат през главния портал, който само се именува такъв. 

Петър Джермов: А какво стана с боядисването на каруците с номерата, нали 
това беше пак един вид контрол. 

Инж. Иван Жабов: Имаме го, продължаваме, но в крайна сметка не можем 
насила, да ги арестуваме ли. 
 Петър Джермов: Ами вие ще го заложите, не може ли да се направи, ами защо 
гласуваме тази докладна тогава. 
 Инж. Иван Жабов: Аз ви казах, че работим по въпроса. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 4 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 527 
21 март 2018 година 

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

местната администрация, чл.79, ал.5 от ЗООС и чл.52, ал.9 от ЗУО, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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 Приема Отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците” 

за 2017 година. 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА 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 км пробег по 
съответната тарифа, валидни за територията на община Средец за 2018 година. 

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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 528 
21 март 2018 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. 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от днешния дневен ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на 
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 
на община Средец 2014-2020г. през 2017 година. 

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. 
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Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 529 
21 март 2018 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.23, т.4, от Закона за регионално 

развитие и чл.91, ал.4 от ППЗРР, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план 

за развитие на община Средец 2014-2020г. за 2017 година и приложенията към него. 
 
 
Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна 
бюджетна класификация на бюджета и СЕС  към 31.12.2017г.. 

Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни 
дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Петър Джермов. 
Петър Джермов: Относно просрочените вземания, особено труден е процеса за 

събиране на наказателните постановления 48х.лв., съществен проблем се добавят 
задълженията за вода на наемател на общински жилища, вода която е вече в размер на 
15317лв., ежемесечно се води кореспонденция с нередовните наематели, като 
действията са съставяне на актове, изпращане на преписки до съдия изпълнител, 
интересуваме колко преписки има дадени на съдия изпълнител относно тези 
задължения. 

Веса Пашова: Писмено ще ви отговоря, няма как да ги помня. 
Петър Джермов: Защото аз мисля, че това е начина по който можете да се 

справите със съдия изпълнителя. И съдия изпълнителя ли не може да се справи… 
Веса Пашова: Това са хора от които няма какво да се вземе. 
Петър Джермов: Но те генерират разходи, той продължава да стои вътре, не 

плаща наем, не плаща вода, не плаща ток, г-жо Пашова аз не искам вие да ходите и да 
ги гоните, разбирате ли, има си мерки които са предприети, далеч съм от тази мисъл, 
значи разберете ме правилно, над вас има органи и институции. Не помня тази година 
да ли гласувахме за приюта на кучета, то приют няма, интересното ми тука е че има 
разход 6155лв. приют за кучета. 

Маргарита Стойчева: При условие, че нямаме изграден приют, другата 
възможност е да се наеме фирма, която да извършва тази дейност по залавяне на 
безстопанствени кучета, така че ако за този разход става въпрос. В момента тече 
проект на национална програма за популацията на кучетата, така че този проблем 
смятам до следващата година, че ще бъде разрешен, дай боже да се приеме тази 
програма. В момента даваме становища, тъй като малките общини включително и  
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нашата община няма как да си позволят да поддържат един такъв приют, защото от 
направените изчисления ще са необходими минимум 10х.лв. на месец е поддръжката 
на един такъв приют. Да ли ще има две кучета или двадесет в приюта, ние сме 
задължени да назначим ветеринарен лекар, обслужващ персонал, да имаме 
допълнителни помещения за прием на граждани, подготвяне на храна за животните и 
т.н. много големи грижи за кучетата и тъй като не можем да си го позволим, почти 
всички малки общини сключват договори. С тази национална програма ще има 
възможност регионални приюти и ние ще можем да се включим с едно споразумение 
към приюта в Бургас. 

Петър Джермов: Благодаря ви бяхте много изчерпателна. Относно дейности 
РТВ, разходи по поддръжка на радиомрежа в общината, извинявайте, но аз мисля, че 
нямаме радиомрежа, има ли все още. 

Иван Димов: Съществува радиомрежа, която се поддържа периодично. 
Петър Джермов: Дейност кооперативен пазар, разходи 10х.лв. се финансира 

една щатна бройка. Аз мисля, че г-н Кокаланов се занимава със събирането на таксите, 
отделно му се плаща за това нещо ли, как, така ли да го разбирам. Той си е назначен 
на друга длъжност, работи и си взема от там заплатата, а тези 10х.лв. 

Анета Колеолова: Това му е заплата годишно от там. 
 Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за въпроси по докладната. Г-н Петър 

Джермов. 
Петър Джермов: Последно, други дейности вътрешна сигурност, значи трима 

човека, интересуваме коя е тази вътрешна сигурност, че не съм запознат, вътрешна 
сигурност имате 7856лв. 

Петя Бойчева: Това са обществените възпитатели и там се отчитат разходите. 
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 530 
21 март 2018 година 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.140 и ал.1 и 2 от 
Закона за публичните финанси, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2017г. по приходната и 
разходната част, както следва: 
                1.1. ПО ПРИХОДА – 15 825 330  лв., в т.ч.: 
                 1.1.1.За делегирани от държавата дейности –   7 775 350 лв. 
                1.1.2.За местни дейности –   8 049 980 лв. 
                /разпределени по §-фи съгласно Приложение-1/ 
                1.2. ПО РАЗХОДА – 15 825 330 лв. в т.ч.: 
                1.2.1. За делегираните от държавата дейности- 7 775 350 лв. 
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                 1.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 
454518 лв. 
                 1.2.3. За местни дейности –  595 462 лв. 
                 /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/ 

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2017г. както следва:  
                2.1. ПО ПРИХОДА -   13 878 031лв., в т.ч.: 
                 2.1.1. За делегирани от държавата дейности – 7 528 968  лв. 
                 2.1.2. За местни дейности –  6 349 063 лв. 
                /разпределени по §-фи съгласно Приложение-1/ 
                2.2. ПО РАЗХОДА  -    13 878 031 лв., в т.ч.: 
                 2.2.1. За делегираните от държавата дейности -  7 528 968 лв. 
                 2.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 454 
518 лв.  
                 2.2.3. За местни дейности – 5 894 545 лв. 
                  /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/ 

3.  Приема окончателния годишен план и отчета за капиталовите разходи през 
2017г., съгласно Приложение - 3 и 3 а. 
                3.1. Приема окончателния годишен план и отчета за разпределение на 
приходите от продажби по § 40-00, за финансиране на капиталови разходи, съгласно 
Приложение-4. 

4. Приема окончателен годишен план и отчета на извънбюджетните сметки и 
фондове за 2017г., съгласно Приложения-5 и Разшифровка на отчетените 
трансфери за съфинансиране по проекти ЕС - Приложение 5 а. 

5. Приема  отчета за състоянието на общинския дълг за 2017г. Утвърждава 
ползвания и невъзстановен към  края на годината вътрешен заем от бюджета за 
СЕС 155 032 лв., съгласно Приложение-6 .   

6. Приема отчета за просрочените вземания и задължения 2017г  – 
Приложение 7 и Отчет на разплатените просрочени задължения - Приложение 7а. 

7. Приема отчета по финансовите показатели на чл.130 от ЗПФ, Приложение 8. 
8. Приема разпределението на преходния остатък към 31.12.2017г., съгласно   

Приложение 9. 
9. Приема годишен план и отчет към 31.12.2017г. на предоставената субсидия 

на читалище Средец, Клуб по борба, Волейболен клуб и Футболен клуб, Клуб по 
корабомоделизъм  и Сдружение „Нашето място”, съгласно приложенията. 

10. Приема информацията по чл.137 от ЗПФ на МБАЛ Средец, съгласно 
приложението. 

11. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета  в размер на 6 371 лв. 
и на Председателя на ОС - 580 лв. Утвърждава  сумите за командировки на Кмета  в 
страната 380 лв., 256 лв. командировки в чужбина и на Председателя на ОБС 
командировки в страната 249  лв. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 5 

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

  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  въздържал се 

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

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от днешния дневен ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на 
средносрочна бюджетна прогноза за 2019 и 2021 г. на постъпленията от местни 
приходи и на разходите от местни дейности на Община Средец и Прогноза за 
приходите и разходите за периода 2019- 2021 г. и за активите и пасивите към 31 
декември на съответната година за  „МБАЛ-Средец”  ЕООД. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 531 
21 март 2018 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните 

финанси и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Средец и във 
връзка с РМС № 51 от 31.01.2018 година, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 ОДОБРЯВА: 

1. Прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местни дейности на Община Среде,  съгласно Приложение  1. 

2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 
разходи за периода 2019-2021 г. на Община Средец, съгласно  Приложение 1а.  

3. Прогноза за общинския дълг( включително и намеренията за нов дълг) и 
разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на община Средец, съгласно 
Приложение 6г. 

4. Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 
2019-2021 г. 
 5. Прогноза за приходите и разходите за периода 2019 - 2021г. и за активите и 
пасивите към 31 декември на съответната година за  МБАЛ Средец ЕООД, съгласно 
Приложение 10а. – Прогноза за приходите и разходите. 
 6. Прогноза за приходите и разходите за периода 2019 - 2021г. и за активите и 
пасивите към 31 декември на съответната година за МБАЛ Средец ЕООД - 
Приложение 10а. -  Прогноза за активите и пасивите. 

7. Прогноза за намарения за поемане на задължения чрез договори за финансов 
лизинг и други форми на дълг за периода 2019-2021 г. на МБАЛ Средец ЕООД - 
Приложение 6а. 

8. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и 
намерения за поемане на задължения за нови заеми за периода 2019-2021 г. за МБАЛ 
Средец ЕООД - Приложение 6б. 

9. Прогноза за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заеми 
на база действащи договори за заеми и намарения за поемане на задължения по нови 
договори за заеми за периода 2019-2020 г. на МБАЛ Средец ЕООД – Приложение 6 в. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

  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 
 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2018 година. 

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

 Динко Цъцаров: Говорихме на комисиите колеги, имате думата. Г-н Петър 
Джермов. 

Петър Джермов: Г-жо Бойчева към вас е въпроса, общинска администрация – 
компютърни конфигурации – 6х.лв., миналия път казахте, че сте ги писали, но няма да 
ги купувате, а пък сега искате да ги утвърдим. 

Анета Колеолова: Не, в решението на бюджета е прието като план, сега 
актуализацията касае единствено проектирания по §51 за сметка на целевата субсидия 
от републиканския бюджет, само тази колонка първата променяме, било – става, като 
цяло средствата се запазват, единствено се трансформира… 

Петър Джермов: Вярно, вие казахте, че няма  **** си остават там. 
Петя Бойчева: Планирани са, ако нещо се случи, да се налага да се купи нов 

компютър, ако има нужда. Длъжни сме да го плануваме, защото при един проблем с 
едни компютър ние нямаме право да закупим, как. Това е някакъв план, който може да 
не бъде изпълнен. 

Петър Джермов: Имам предложение – двете точки от проекта за решение да се 
гласуват поотделно. 
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Динко Цъцаров: Други предложения има ли, … който е съгласен с 

предложението на г-н Джермов – да бъдат гласувани отделно двете точки, моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 8 гласа, не се 
приема. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 532 
21 март 2018 година 

 
            На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за 
публичните финанси, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Утвърждава промени в Капиталовата програма за 2018 г. по бюджета на 
Община Средец по дейности и параграфи на ЕБК, съгласно Приложение 1. 

2. Дава съгласие целевите средства получени с ПМС 260/24.11.2017 година за 
обектите: Обект "Ремонт на Път Голямо Буково - Кирово- Граничар и Път Голямо 
Буково - Граничар/Кирово – Белеврен – 147 000 лв. и Обект "Ремонт на Път Факия - 
Горно Ябълково – Долно Ябълково – 87 000 лв. да бъдат трансформирани от § 51-00 
„Основен ремонт“  в § 10-30 „Текущ ремонт“. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

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

  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  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 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от днешния дневен ред 
– Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Докладна записка №43-00-55/12.03.2018г. от Николай Стоянов Николов – 
ликвидатор на „БКС” ЕООД гр. Средец за погасяване на задълженията на 
дружеството. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 533 
21 март 2018 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните 

финанси, чл.37, ал.2 от Наредбата за реда за съставяне, обсъждане, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Средец, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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152.
1. Дава съгласие за погасяване на задълженията на „БКС” ЕООД, 

гр.Средец в размер на 8 150 лв. (осем хиляди сто и петдесет  лева) от бюджета на 
община Средец за 2018 година.  

2. Увеличава § 43-01 „Субсидии за текуща дейност“ от Функция 
„ЖСБКСООС“ в Дейност 619 “Други дейности ЖСРБКС“ с 8 150 лв.  

3. Намалява §10-30 „Текущ ремонт” от Функция „ЖСБКСООС“ в Дейност 606 
„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“  с  8 150  лв. 

4. Считано от 01.05.2018 г. назначения ликвидатор с Решение на Общински 
съвет – Николай Стоянов Николов да продължи да представлява и управлява „БКС” 
ЕООД в ликвидация безвъзмездно до окончателното му заличаване в Търговския 
регистър. 
            5. Упълномощава кмета на общината да сключи Анекс към договора за 
управление на ликвидатора. 
 

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

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

  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 
 
 

Динко Цъцаров: Колеги, следващата ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния 
ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Увеличаване на годишната субсидия на „Медицински център І” ЕООД гр. Средец. 

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

Динко Цъцаров: Има ли изказвания по докладната. Г-н Атанасов. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

153.
Гошо Атанасов: Много се разми този въпрос с „Медицинския център” /”МЦ 

І”/, за първи път получихме едно обяснение от д-р Желязкова. За колегите, които 
половината присъстват тук, предната сесия които не присъстваха т.е. излязоха, да 
уточним на хората, които не знаят за какво става въпрос и се хвърлят едни обиди тъй 
като принципала на това медицинско заведение е ОбС. Да бъде ясно искам за всички, 
че ние гласуваме плюс 40х.лв. и стават 100х.лв. за тази година само за „МЦ І”, на 
хората да стане ясно, не, че не искаме да дадем пари, просто искаме да се управлява 
това дружество правилно. И тука да стане ясно също на хората, че 23х.лв. са за 
управителя на „МЦ І”, който некадърно го е управлявал, половината са на 
счетоводителя, половината са на управителя, това не говори добре за управлението. 
Не, че ние не искаме да даваме пари, не, че ние не искаме да лекуваме нашите 
родители както ни обвинихте, искаме да бъдете коректни и да кажете какво се случва 
с този „МЦ І”, а не да хвърляте едни обвинения и да ставате и да излезете и хората да 
стоят в неведение, обяснете. Как да обясня аз на моите родители, че трябва от 200лв. 
пенсия да платя на този управител некадърен 13х.лв. заплата, като сме му дали 
толкова много пари, как да им обясня. Обяснете вие, защото вие явно можете, аз не 
мога да обясня как да дам на една счетоводителка толкова пари – 10х.лв., сигурно 
майка ми не може да ги напише. *** Аз мога да ги напиша г-н Германов, мога и 
повече, но да не забравяме че вие също сте участвали не първи път в гласуването на 
този управител, това исках да се уточни и да го знаят хората, защото явно от 
трибуната се чуват такива изказвания, че ние ОбС не щем да лекуваме хората, 
напротив 100х.лв. от техните данъци за 2018г., 60х.лв. плюс сега 40х.лв.. 

Динко Цъцаров: Г-н Германов. 
Янко Германов: Сега казахте едно твърдение, че управителя е некадърен, това е 

обида към един управител независимо какъв е той. Може и в съда да отидете, това са 
твърдения които един общински съвет не може да каже кой е кадърен и кой е 
некадърен.  

Гошо Атанасов: Аз казвам лично мое мнение. 
Янко Германов: Защо има такива разходи трябва да се направи анализ, защо има 

такива загуби, сега не може да кажем 100х.лв., ами ние за една охрана даваме 137х.лв. 
в общината дето никой не знае за какво става въпрос, а сега за една болница и за  
медицинския център 100лв. ревнаха всичките. Недей така, това си е медицински 
център и винаги сме държали, но недейте да обиждате управителя, трябва да се 
докаже първо, че той е некадърен, неграмотен и т.н. с предварителни приказки няма 
смисъл. Всеки иска да се лекува, ние когато запазихме медицинския център вие 
въобще не ви беше ясно за какво става въпрос. Не давайте твърдения без да ги 
подплатите с нещо. 

Гошо Атанасов: Аз ще ги подплатя с това, че ОбС неправомерно дава на 
търговско дружество пари, което можете да го проверите някъде и да го видите, тъй 
като вие сте вещ в тези цифри. Можете да проверите, че неправомерно даваме пари на 
търговско дружество, но това са отделни неща, законово неправомерно даваме. 

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

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



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

154.
Р Е Ш Е Н И Е  № 534 

21 март 2018 година 
 

На основание и чл.21, ал.6 и чл. 54 ал. 3 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за 
публичните финанси, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1. Дава съгласие за увеличаване на субсидия на „МЦ I” ЕООД гр. Средец  с  
40000 лв.  
 2. Увеличава § 43-02 „Субсидия за осъществяване на болнична помощ”  във 
Функция „Здравеопазване”, Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” с 
40000 лв. 
 3. Намалява § 10-30 „Текущ ремонт” във Функция „ЖСБКСООС“ в Дейност 
606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с 40000 лв. 
 

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

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

  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 
 
 От залата излезе Петьо Колеолов. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от днешния дневен ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево. 

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



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

155.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Има ли изказвания по докладната. Г-

н Атанасов. 
Гошо Атанасов: Тъй като не съм съгласен с оценката на този имот, предлагам да 

направим корекция в цената, като проценти е малка, предлагам една сума от 10х.лв., 
базирам се от това, че разделено на квадрати идва 12лв. на квадрат, със сграда, в 
регулация, в центъра на селото, мисля че е приемлива цена. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други предложения. Ако няма, гласуваме 
предложението на г-н Гошо Атанасов, началната тръжна цена от 7140лв. да бъде 
10х.лв., който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка с приетата промяна. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; 
“въздържали се” – 1 глас, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 535 

21 март 2018 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.36 от Закона за 
общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.38, ал.1, т.1 и т.3, 
ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 7140,00 лв. 

без вкл. ДДС. 
2. Съгласно чл.33 от Закона за собствеността, възлага на Кмета на Общината 

да покани всички съсобственици да закупят частта на Общината, а именно: имот № 
296, в кв.31 по ПУП на с. Дюлево с площ от 815 кв.м. ведно с масивна сграда –
общинска мандра със з.п. от 296 кв.м., който имот е част от УПИ XІІ – 295, 296 и 
297, целия с площ 5165 кв.м., на цена определена от лицензиран оценител в размер на 
7140,00 лв. /без вкл. ДДС/ или да депозират нотариално заверен отказ от закупуване. 

3. При липса на заявен интерес от съсобствениците, обявява за продажба чрез 
процедура на публично оповестен търг с тайно наддаване на имот № 296, в кв.31 по 
ПУП на с. Дюлево с площ от 815 кв.м. ведно с масивна сграда – общинска мандра със 
з.п. от 296 кв.м, при граници на имота: имот № 297, имот № 295 и улица, при 
начална тръжна цена в размер на 10000,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

156.
               “въздържали се” – 1 

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

  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  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 
  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 – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – 
частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Атанасов. 
Гошо Атанасов: Предложението ми за тази продажба, тъй като отново цената не 

ми харесва, предложението ми е 13700лв., така идва осем лева на кв.м., мисля че за 
мястото което продаваме е нормална цена, вие преценете. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други предложения. ….Гласуваме 
предложението на г-н Гошо Атанасов, началната тръжна цена от 10500лв. да започне 
от  13700лв., който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка с приетата промяна. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; 
“въздържали се” – 1 глас, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 536 

21 март 2018 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.36 от Закона за 
общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.38, ал.1, т.1 и т.3, 
ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост, 

 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

157.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 10500,00 лв. 

без вкл. ДДС. 
2. Съгласно чл.33 от Закона за собствеността, възлага на Кмета на Общината 

да покани всички съсобственици да закупят частта на Общината, а именно: имот № 
297, в кв.31 по ПУП на с. Дюлево с площ от 1715 кв.м., който имот е част от УПИ 
XІІ – 295, 296 и 297, целия с площ 5165 кв.м., на цена определена от лицензиран 
оценител в размер на 10500,00 лв. /без вкл. ДДС/ или да депозират нотариално 
заверен отказ от закупуване. 

3. При липса на заявен интерес за закупуване от съсобствениците, обявява за 
продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно наддаване на имот № 
297, в кв.31 по ПУП на с.Дюлево с площ от 1715 кв.м., при граници на имота: улица, 
имот № 295, имот № 296 и улица, при начална тръжна цена в размер на 13700,00 лв. 
/без вкл. ДДС/. 

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

  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  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 
  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 ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

158.
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в 
гр.Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 537 
21 март 2018 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската 

собственост и чл. 12, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Отдава под наем, чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 

наддаване на част от терен - публична общинска собственост с площ 12 кв.м., 
представляващ част от тротоарно пространство, находящо се между кв.131 и 
кв.134 по регулационния план на гр. Средец 

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за ползваните 12 кв.м. площ 
в размер на 18,00 лв. без вкл. ДДС. (определена съгласно Приложение № 1, т. VІІ от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост).   

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за наем за срок от 5 години. 

 
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   за 

  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   - 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

159.
  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: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под 
наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Средец. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 538 

21 март 2018 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската 
собственост и чл. 12, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Отдава под наем, чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 

наддаване на част от терен – публична общинска собственост с площ 20 кв.м., 
който представлява част от тротоарно пространство, находящ се до УПИ ІІ 
между кв.15 и кв. 16, зона трета по плана на гр. Средец.  

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за ползваните 20 кв.м. площ 
в размер на 30,00 лв. без вкл. ДДС. (определена съгласно Приложение № 1, т. VІІ от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост).   

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за наем за срок от 5 години. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

160.
  1.   Антоанета Станкова Колеолова    - 

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   - 
  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 
 
          Поради спиране на тока в залата, 
 Председателя на съвета обяви петнадесет минутна почивка. След изтичане на 
времето заседанието продължи с кворум от дванадесет общински съветника. 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния 
ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на съсобствен имот в землище с. Кирово 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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 539 
21 март 2018 година 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.33 от Закона за собствеността, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 Отказва да закупи и дава съгласие  сграда  с друго предназначение – навес със 
застроена площ от 992кв.м., находяща се в общински имот № 000093 по КВС на 
с.Кирово с площ от 289,162дка  с начин на трайно ползване: пасище, мера, местност 
„Вонтлиев кладенец”, да бъде продадена от Земеделска кооперация „Единство” 
с.Голямо Буково, представлявана от председателя Н. С. Н. на трето лице на  цена 
30000лева. 
 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

161.
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 
  5.   Живко Минков Гърков    - 
  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   - 
  12.  Румен Хърсев Чанков   за 
  13.  Светла Иванова Джермова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от днешния 
дневен ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Обявяване на имот №191041, 191044, 191047, 191049, находящи се в 
землището на с. Загорци, от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 540 
21 март 2018 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.1 от 

НРПУРИВОС, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Обявява за частна общинска собственост следните имоти, находящ се в 

землището на с. Загорци: 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

162.
- №191041 с площ 7,328 дка,  начин на трайно ползване – друга селско 

стопанска територия, трета и четвърта категория, в м.”До село” с граници и 
съседи: имот №083001, 191048, 191033, 191038; 

- №191044 с площ 1,741 дка,  начин на трайно ползване – друга селско 
стопанска територия, трета, четвърта и седма категория, в м.”До село” с граници 
и съседи: имот №191001, 000332, 191007, 191039; 

- №191047 с площ 1,556 дка,  начин на трайно ползване – друга селско 
стопанска територия, трета категория, в м.”До село” с граници и съседи: имот 
№191037, 191032, 191033; 

- №191049 с площ 5,616 дка,  начин на трайно ползване – друга селско 
стопанска територия, трета категория, в м.”До село” с граници и съседи: имот 
№083001, 000135, 191032, 191025, 191032, 191033, 191024, 191033, 191023, 191033, 
191022, 191033, 191048. 
 

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

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

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 
  5.   Живко Минков Гърков    - 
  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   - 
  12.  Румен Хърсев Чанков   за 
  13.  Светла Иванова Джермова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на 
имот №000087, находящ се в землището на с. Малина, от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 

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. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

163.
Председателят Динко Цъцаров подложи на поименно гласуване проекта за 

решение в докладната записка.  
Общ брой на общинските съветници – 17 

 Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  11 

                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 
  5.   Живко Минков Гърков    - 
  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 
  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   - 
  12.  Румен Хърсев Чанков   за 
  13.  Светла Иванова Джермова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
Динко Цъцаров: Докладната не се приема, няма необходимия минимум от 

дванадесет гласа. 
След резултата от гласуването, Общински съвет прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 541 
21 март 2018 година 

 
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение 

 в докладната записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот №000087, находящ се в землището на с. Малина, от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост. 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Искане на съгласие за временно ползване върху имот в землището на с. Богданово 
в полза на „Асарел – Инвестмънт” ЕАД - гр. София за извършване на дейности, 
свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Вършило”, 
разположена в община Созопол и община Средец. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

164.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо 

развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
Динко Цъцаров: Правилно ли да разбирам, че става дума за сто и петдесет 

квадрата. 
Маргарита Стойчева: Да, за сто и петдесет квадрата са. 
Петър Джермов: Този сондаж само там ли го извършват. 
Гошо Атанасов: Има ли някакви резултати от тези проучвания. 
Румен Чанков: Те длъжни ли са да ги обявяват на общината, ако имат резултати. 
Маргарита Стойчева: Не, те имат разрешение от Министерството на 

икономиката и енергетиката. 
Красимира Костова: Основната концепция както и предния път споменах 

проучване на подземните богатства и медодобив, защото концентрацията на обогатени 
и медни мини е с голяма концентрация на злато са в нишката, която е Созопол – 
Варшило – Индже войвода затова те тръгват и в западна посока община Средец, 
с.Богданово. Значи по отношение на археологически резултати са локализирани три 
селищни структури и петнадесет могили. Там се прави сондажно проучване, но за 
концентрацията на метал не мога да ви кажа. В случая общинския съвет може да 
изисква от тях да дадат някакъв предварителен доклад за резултатите. Това 
предварително проучване е за изискване на концесия и локализира зоната. 

Гошо Атанасов: То ясно, но ние като хора, които им разрешаваме дефакто да 
копаят и правят сондаж, като ни питат хората ние да знаем какво да им кажем, да има 
изследвания или за сега няма резултати или има някакви резултати. 

Красимира Костова: Разбира се, че има резултати, не може да няма резултати 
след като се прави археологическо и геологическо проучване, но това вие може да го 
изискате в доклад. 

Таня Тодорова: Да има точка при сключването на договора. 
Маргарита Стойчева: Не го сключва общината, тя получава само процент тъй 

като е на наша територия, получава процент от концесионното плащане. 
Петър Джермов: Тъй като разбрахме, че предния път сме допуснали така да се 

каже нередност като не сме информирали музея, сега просто сте тук, официално ще ги 
информирате ли и трябвали и вие да дадете някакво разрешение за обекта. 

Красимира Костова: Аз искам да кажа следното, защото в момента получих 
нова информация с тази докладна, всъщност че са включени и землището на село 
Дебелт и Драчево, това е цялостната концепция на „Асарел – Инвестмънт”, не за 
конкретния случай. Значи оттук нататък „Асарел – Инвестмънт” трябва да бъдат 
уведомени, че в землището на село Дебелт има археологически резерват първа 
категория и съответно има определени екипи, които работят и при разработването на 
територии на тези землища те трябва да се обърнат към нас като екипи. 
Разработванията в село Богданово ги извършва Регионален бургаски музей, колегите 
Константин Господинов и Мирослав ***. 

Маргарита Стойчева: Би следвало да им е заложено в договора. 
Красимира Костова: Да, тези концесионни договори се следят изключително 

строго от държавата по отношение на паметниците. Аз ще ги уведомя с тази 
информация с която те са ви дали. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

165.
Гошо Атанасов: Концесията с дейността няма нищо общо. Те си носят 

отговорност за дейността, дали ще ни информират или не, те ще подлежат на други 
наказания. 

Маргарита Стойчева: Те имат становища, за да получат тази концесия. 
Красимира Костова: Те имат становища, за да получат проучванията. 
Други разисквания не се направиха. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 542 
21 март 2018 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.75, ал.1 и чл.76, ал.1 от Закона за 

подземните богатства, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.59б, 
ал.3, т.2 от ППЗОЗЗ и чл.36, ал.1 от Наредбата за Реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за временно ползване за срок до 13.10.2018г., в полза на „Асарел  

- Инвестмънт“ ЕАД, ЕИК 202285379, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1680, община Столична, район Витоша, върху недвижим имот №107025 в 
землището на с. Богданово, ЕККАТТЕ 04621, община Средец, местност „Овчи 
кайряк“, с площ 0,151 дка (сто петдесет и един квадратни метра), начин на трайно 
ползване: изоставена нива осма категория, образуван от имот №107020, съгласно 
скица-проект №Ф01468/06.02.2018 год., издадена от Общинска служба по земеделие 
гр. Средец, при цена за ползване в размер на 55,00 /петдесет и пет лева/ лева. 

2. Съгласието за временно ползване се дава за извършване на дейности, 
свързани с търсене и проучване на подземни богатства – прокарване на канави 
(канавни работи) за нуждите на „Асарел - Инвестмънт" ЕАД, в качеството 
титуляр на Разрешение № 383/29.05.2014 год. на Министъра икомиката и 
енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ 
„Вършило“, разположена в землищата на с. Вършило, с. Зидарово, с. Индже Войвода, 
с. Крушевец, община Созопол и с. Богданово, с. Варовник, с. Дебелт, с. Драчево, 
с.Росеново, община Средец, област Бургас.  

3. Възлага на Кмета на Община Средец да издаде заповед в полза на заявителя 
„Асарел – Инвестмънт“ ЕАД и да сключи договор за временно право на ползване при 
одобрените по горе условия и цени.  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
 Присъствали – 12 

Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
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  1.   Антоанета Станкова Колеолова    - 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 
  5.   Живко Минков Гърков    - 
  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   - 
  12.  Румен Хърсев Чанков   за 
  13.  Светла Иванова Джермова  за 
  14.  Таня Ненова Тодорова   за 
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване на Общински исторически музей – Средец по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП 
за трансгранично сътрудничество България-Турция. 
 Докладва Красимира Костова–директор Общински исторически музей – Средец. 
 Динко Цъцаров: Колеги, имате ли въпроси. Г-н Атанасов. 
 Гошо Атанасов: Това е насочено към младежта, има ли запитване, тъй като чух 
гимназия от Турция, проекта е съобразен със спусната програма, която учениците да 
влизат в музеите, в часове по история, това е от скоро. Има ли такова запитване и 
съобразено ли е с този проект с това ако реши примерно гимназията в Средец да 
обучава, да води там занятия и могат ли да се водят тави занятия евентуално. 
 Красимира Костова: Да, проекта не случайно е с подобно заглавие, гимназията 
с която сме партньори е занаятчийска гимназия, която иска да направи една 
етнографска сбирка и ние ще ги подпомогнем в изграждането на концепцията на тази 
етнографска сбирка и съвместно с Общински детски комплекс в Средец. Като наши 
партньори и тази гимназия ще създадем един детски клуб с който децата да могат да 
маркират и развиват познавателните проучвания на културното и природно-
културното наследство именно с тази цел. Като основно става въпрос и за 
ремонтиране на Байловата къща, изграждане на ограда, навес, място за анимации и 
демонстрации, защото вие знаете, че повече от дванадесет години в тази къща не е 
правен ремонт. 
 Янко Германов: Извинявайте, сумата не чухме. Питам, защото са завишени 
много цените. Защото предния проект за ДНА-то 400х.евро можеш да купиш със 
същата квадратура в центъра на Бургас. За информация да можем да казваме. 
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 Красимира Костова: Сумата е възможна от 250х.евро до 500х.евро, тъй като 
приключват проектните дейности към къщата, съответно не мога да кажа точно с 
каква сума ние ще кандидатстваме, просто накрая, в рамките на гранда ще бъде тази 
сума. Не мога да ви кажа окончателната сума, защото все още всичко това е в процес  
на работа. 
  Петър Джермов: Тази схема трансгранично сътрудничество България-Турция 
общината няма съфинансиране тука, интересно ми е от Турция ли се отпускат тези 
пари.  
 Красимира Костова: Сто процента се поемат всички разходи. Не, от 
Европейския съюз, те са пред присъединителни за Турция и трансгранични за 
България. 
 Петър Джермов: Ние като сътрудничим с това училище, пари те ли вливат или 
се прави само за нас, а те си кандидатстват отделно. 
 Красимира Костова: Не, парите са общи за нас и за Турция, тъй като ние сме 
водещия партньор.  
 Петър Джермов: Как така ще се разделят парите, толкова за Турция и толкова 
за България. 
 Красимира Костова: Чисто счетоводно, по сумата на петдесет процента. 
 Маргарита Стойчева: Има изисквания, не можем да подадем повече от три 
проекта, като само по единия можем да бъдем водещ партньор, а другите два да сме 
партньори. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 543 
21 март 2018 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и Насоките за кандидатстване  по 

приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм“ по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за 
трансгранично сътрудничество България - Турция, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие, Общински исторически музей – Средец да кандидатства за 

безвъзмездна финансова помощ с проект "Младежи в музеите за представяне, 
опазване и споделяне на културното и историческото наследство в трансграничния 
регион" (YOUTH in MUSEUMS) Приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм“, 
Специфична цел 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на 
трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и 
историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, по Програма 
ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. 

2. Дейностите, включени за изпълнение в проект "Младежи в музеите за 
представяне, опазване и споделяне на културното и историческото наследство в 
трансграничния регион" (YOUTH in MUSEUMS)  Приоритетна ос 2: „Устойчив 
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туризъм“, Специфична цел 2.1: Повишаване на туристическата 
привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, 
културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, по 
Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция 
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Средец 
2014-2020 год.  

3. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по 
предложения проект "Младежи в музеите за представяне, опазване и споделяне на 
културното и историческото наследство в трансграничния регион" (YOUTH in 
MUSEUMS), съгласно  Акт за публична общинска собственост № 88 няма да бъдат 
променяни за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по 
проекта и няма да бъдат отдавани за стопанисване от други физически и 
юридически лица. 

4. Декларира, законният представител на Община Средец е кмета на 
общината инж. Иван Петков Жабов. 
 
 
 От залата излезе Гошо Атанасов. 
  Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване на Общински детски комплекс Средец като партньор на 
Общински исторически музей – Средец и Анатолска гимназия Кепиртепе, по 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма 
ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. 
 Докладва Лазар Налбантов – директор Общински детски комплекс – Средец. 
 Динко Цъцаров: Въпроси имате ли колеги. Г-н Джермов. 
 Петър Джермов: Пак под шапката на тези 250х.лв.евро или отделно 
кандидатствате. 
 Лазар Налбантов: Всъщност гранда ще е 250-500х.евро, ние ще се вместим в 
тях като инвестиционните намерения на музея. 
 Красимира Костова: В ОДК ще бъде обзаведена една стая с компютри и 
софтуерна техника, за да може децата да работят, там ще бъдат работните ателиета. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 544 
21 март 2018 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и Насоките за кандидатстване  по 

приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм“ по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за 
трансгранично сътрудничество България-Турция, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Дава съгласие, Общински детски комплекс – Средец да кандидатства за 

безвъзмездна финансова помощ като трети партньор на Общински исторически 
музей – Средец за безвъзмездна финансова помощ с проект "Младежи в музеите за 
представяне, опазване и споделяне на културното и историческото наследство в 
трансграничния регион" (YOUTH in MUSEUMS), Приоритетна ос 2: „Устойчив 
туризъм“, Специфична цел 2.1: „Повишаване на туристическата привлекателност 
на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и 
историческото наследство и свързаната с него инфраструктура” по Програмата 
ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 

2. Дейностите, включени за изпълнение в проект "Младежи в музеите за 
представяне, опазване и споделяне на културното и историческото наследство в 
трансграничния регион" (YOUTH in MUSEUMS), Приоритетна ос 2: „Устойчив 
туризъм“, Специфична цел 2.1: „Повишаване на туристическата привлекателност 
на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и 
историческото наследство и свързаната с него инфраструктура” по Програмата 
ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, отговарят 
на приоритетите на Общинския план за развитие на община Средец 2014-2020 год.  

3. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по 
предложения проект "Младежи в музеите за представяне, опазване и споделяне на 
културното и историческото наследство в трансграничния регион" (YOUTH in 
MUSEUMS)  съгласно  Акт за публична общинска собственост № 442 няма да бъдат 
променяни за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по 
проекта и няма да бъдат отдавани за стопанисване от други физически и 
юридически лица. 

4. Декларира, законният представител на Община Средец е кмета на 
общината инж. Иван Петков Жабов. 
 
 
 В залата влезе Гошо Атанасов. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от днешния дневен ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор 
BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
- 2020 г.. 

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

Динко Цъцаров: Този проект готов ли е вече. 
Маргарита Стойчева: Не, тепърва ще се прави идеен проект и мисля, че в 

рамките на две седмици ще бъде готов и ще има публично обсъждане. 
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Петър Джермов: Безвъзмездна финансова помощ значи, че пак няма да се 

финансира от общината. 
 Маргарита Стойчева: Сто процента. По ПРСР, а и по другите програми след 
като проекта не генерира приходи е безвъзмездно, сто процента. 
 Петър Джермов: Нищо против нямам аз, ще се радвам, ще стане красиво, 
центъра ще стане хубав, но ние до центъра не можем да стигнем защото няма пътища. 
 Маргарита Стойчева: Търсим финансиране на пътища, вие видяхте и в 
капиталовата програма предстоят да се извършват ремонти. По първа покана по ПРСР  
подадохме проект за реконструкция на пътища, но в малките населени места за 
съжаление по критериите не можем да спечелим точки, за да бъдем класирани ***. По 
принцип проекта е готов, одобрен, но на предварителните критерии не можем да 
отговорим, точки да съберем във връзка с това, че населените места са с малко 
население. И на практика по тази програма нямаме шанс да спечелим проект, а сега и 
на втора програма пък пътищата не са допустими изобщо, така че търси други 
варианти. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 545 
21 март 2018 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМA, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
            1. Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 
процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или 
обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), с проект „Обновяване на пл.“България“ 
гр.Средец, община Средец“, 
            2. Дейностите, включени за изпълнение в проект „Обновяване на 
пл.“България“ гр. Средец, община Средец“, отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на община Средец 2014-2020 год. 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на 
проектни предложения № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
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инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва 
основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или 
професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г.. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 Динко Цъцаров: Какво ще се ремонтира там. 
 Маргарита Стойчева: Там ще се извършва саниране, подмяна на дограма там 
където не е сменена не само в сградата, а може и в салона където не е сменена 
дограмата, ремонти на стаите ще се правят и обзавеждане.  

Янко Германов: Какви са цените. 
Маргарита Стойчева: Левовата равностойност на 500х.евро е максималния 

размер, в момента се подготвя доклад, имаме продължителност за кандидатстване 
четири месеца до 13.07., така че сега в самото начало няма още подготовка. Значи тук 
само да уточня, че не само в тези проекти, но тук се включва не само основната 
дейност в цената на проекта, тук има разходи предварителни, разходи за 
консултантски услуги, разходи за проектиране, за надзор авторски, строителен, така 
че това не е чистата сума като се каже 500х.евро, че това е само за ремонта който ще 
се извърши. 

Гошо Атанасов: Само училищата ли влизат по тази програма, болницата може ли. 
Маргарита Стойчева: Има друга процедура и за общински сгради, но 

болницата не може. Търсели сме варианти, говорили сме, категорично е записано в 
указанията за кандидатстване, здравни заведения – не. За болниците има програми, 
които за съжаление още не са отворени, но само за саниране и енергийна ефективност. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 546 
21 март 2018 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 
процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.002 – Училище 
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която 
включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината 
или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните 
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разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г., с проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Средец“ 
            2. Дейностите, включени за изпълнение в проект „Ремонт, оборудване и 
обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Средец“, отговарят на 
приоритетите на Общинския план за развитие на община Средец 2014-2020 год. 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА – Докладна записка от 
група общински съветници: Живко Гърков, Таня Тодорова, Румен Чанков, 
относно: Промени в Правилник за дейността, структурата, числения състав и 
управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие 
"Озеленяване, благоустройство и чистота" гр. Средец. 

Докладва общинския съветник Таня Тодорова. 
Динко Цъцаров: Само да вметна, че по време на приемането на бюджета той се 

отчита пред общинския съвет, тогава има отчет, казвам ви го като информация. 
Таня Тодорова: По принцип в правилника не е записано. 
Други уточнения не се направиха. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 547 
21 март 2018 година 

 
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение 

в докладната записка от общинските съветници: Живко Гърков, Таня Тодорова, 
Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за дейността, структурата, числения 
състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско 
предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" гр. Средец. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
 Присъствали – 12 

Гласували: “за” –  7 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 5 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от 
група общински съветници: Живко Гърков, Таня Тодорова, Румен Чанков, 
относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

Докладва общинския съветник Таня Тодорова. 
Динко Цъцаров: Колеги, имате дума за изказване. Г-н Джермов. 
Петър Джермов: Да няма по тридесет и четири точки и да ви кажат колеги и да 

ги внасяме по пет пъти докато мине, значи ние не сме детска градина и ще я пускаме, 
пускаме като някои малоумни. Идеята е следната, след като сме решили, всеки си е 
дал гласа, отхвърлил или приел дадена докладна отпада. Какво е това, ето половината 
точки са от предното заседание, пак докато минат. 

Мирослав Пенев: Тези точки които ги разглеждаме сега също са от предното 
заседание. Значи не може да сте вносител на това което искате да гласуваме, вие си 
противоречите. 

Янко Германов: Приемете го, за да не правим това. Ти се противоречиш, хем не 
искаш да вкараме нашите докладни пък хем не искаш да гласуваш за това нещо. Абе 
искаме да върви работата бе момчета това е цялата работа, ако се бъзикаме на партии 
нищо няма да става. Нали трябва да се отчита този от ОП ОБЧ, нали прави магарии от 
всякъде и вие го виждате и всички го виждаме, седнали да си играем на въженца тука. 
Има ли смисъл да се събираме и да правим магарии на хората, дай да се махаме и да 
си отиваме. Каквото е удобно примерно за кмета всичко трябва да се гласува, каквото 
не е удобно за него няма да се гласува, недей ме гледа така е, нямаш ли чувство за 
дълг към тези хора, към общината, към всичко. Ще вземаме ние проекти по един 
милион за три дограми и пет врати, някой да вземе комисионни. 

Мирослав Пенев: Тези работи трябва да се доказват нали знаеш. 
Янко Германов: Е, тя много трудна да се докаже. Дай аз да го направя и ще ти 

докажа как е. Един проект ще спечеля, не да ми го дадат за 400-500х.евро, защото не 
се печели и ще видиш, че за 100х.евро ще стане, а не за четиристотин, а тука сме 
седнали да играем за глупости и се запъваме.  

Други мнения не се изразиха. 
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Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 548 
21 март 2018 година 

 
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение 

в докладната записка от общинските съветници: Живко Гърков, Таня Тодорова, 
Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
 Присъствали – 12 

Гласували: “за” –  7 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 5 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна 
записка от група общински съветници: Живко Гърков, Таня Тодорова, Румен 
Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

Докладва общинския съветник Таня Тодорова. 
Румен Чанков: Аз имам предложение, двете точки да се гласуват поотделно тъй 

като те са доста различни, едното е за питане, а другото е за присъствие на кмета. 
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Динко Цъцаров: Който е съгласен с предложението на г-н Чанков поотделно 

да се гласуват двете точки в докладната, моля да гласува за”, „против”, „въздържали 
се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 1 глас,  
предложението се прие. 

Динко Цъцаров: Преминаваме към гласуване на двете точки. Точка първа, чл.31 
(8) На заседанията на съвета, задължително присъства кметът, неговите заместници, 
както и директорите на съответните дирекции или други длъжностни лица от състава 
на общинската администрация, в чиято компетентност са обсъжданите въпроси и 
приеманите решения, който е съгласен с така направеното предложение моля да 
гласува. Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
 Присъствали – 12 

Гласували: “за” –  7 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 4 

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

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

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

 
Динко Цъцаров: Следващата точка втора – нова в чл.35 ал.5 „в дневния ред на 

всяко заседание задължително точка е „Питания и отговори на питания на общински 
съветници и граждани”, който е съгласен с това предложение моля да гласува. 
Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
 Присъствали – 12 

Гласували: “за” –  8 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 3 

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

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

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

 
 След резултата от поименното гласуване, Общинският съвет прие  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 549 
21 март 2018 година 

 
Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение 

в докладната записка от общинските съветници: Живко Гърков, Таня Тодорова, 
Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна 
записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 
Продължаване на срока на договора за управление на управителя на „МЦ І” ЕООД 
гр. Средец. 

Докладва вносителя. 
Гошо Атанасов: Аз имам едно питане, може би към колегите от здравната 

комисия – тъй като сега гласувахме т.е. ще се погасят средствата така или иначе, 
разговоряно ли е с д-р Желязкова ще участвали в конкурса. 

Николай Танчев: Не знам дали отговаря на условията, защото трябва да има 
здравен мениджмънт. 

Румен Чанков: Не сме говорили и не знаем, тя за да не е подала документи, явно 
има причина. 

Динко Цъцаров: Д-р Желязкова по-скоро имаше проблем с тези стари не 
изплатени задължения и това я спря да кандидатства, аз доколкото съм разговарял с 
нея, тя е готова да поеме управлението, ако се изчистят тези задължения, но това е 
частен разговор. 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

177.
Николай Танчев: Тя може да се яви на конкурса стига да отговаря на 

условията, защото все пак е местен човек. 
Други мнения не се изразиха. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 550 
21 март 2018 година 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 141, ал.5 от Търговския закон, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

            1. Дава съгласие да бъде удължен срока на договора за възлагане на 
управлението на „Медицински център І ” ЕООД, гр. Средец, сключен с д-р  Мария 
Желязкова Иванова, ЕГН 640919ХХХХ, за срок до провеждане на конкурс. 
        2. Възлага на Кмета на община Средец  да проведе публично оповестен конкурс  
за избор на Управител на „МЦ І” ЕООД, гр. Средец, съгласно изискванията и 
условията към кандидатите определени с Решение № 470 / 20.12.2017г. на Общински 
съвет Средец.   
      3. На   основание   чл.60,   ал.1    от   Административно процесуалния   кодекс,   
допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

 
 Мотиви: Въз основа на Решение № 470 / 20.12.2017г. е обявяван конкурс за 

избор на Управител „Медицински център І” ЕООД, гр. Средец. Документи не са 
подавани в определения срок за представянето им. 

Срокът на договора с настоящия управител на дружеството е за 90 дни и 
изтича на 22.03.2018 год., което е видно и от извадка от търговския регистър. 
Срокът за влизане в сила на решение на общинския съвет е около три седмици, които 
ще изтекат след изтичане на срока на сключения договор. В тази връзка и с цел 
предотвратяване на опасността общинското дружество, осъществяващо лечебна 
дейност и осигуряващо здравни грижи за населението да остане без управител, 
поради изтичане на срока на сключения договор и необходимостта от 
повторното обявяване на конкурса, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 26 
юни 2000г. е необходимо на решението да се допусне предварително изпълнение. 
 
 

Динко Цъцаров: Предпоследната ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА 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. 

Докладва вносителя. 
 Румен Чанков: Искам да направя предложение – да не приемаме това решение 
сега а следващата сесия, да вземем да прецизираме реда по който отпускаме и да 



 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 

178.
въведем някакви критерии, защото има опасност да изразходваме средствата за 
маловажни случаи, а ако се наложи на някой наистина тежък случай на който трябва 
да се помогне да нямаме средства. В смисъл да се набират по-голям брой хора и да 
отсяваме повече, защото те така като си вървят, ние малко като социална дейност им 
отпускаме средства, обаче те парите намаляват. 
 Динко Цъцаров: По отношение на здравната комисия, тя си определя по кой 
начин точно. 
 Румен Чанков: Аз съм в тази комисия, но ние нямаме определени критерии. 
Значи аз искам да изработим критерии с всички общински съветници, а не после 
някой да каже ами вие ги изработихте тези критерии, така за това предложението ми е 
сега да не ги гласуваме. Малко по-сериозно да седнем да ги изработим тези критерии, 
защото парите заминават. 
 Динко Цъцаров: Аз съм съгласен с теб, но предложението ми е сега да се 
гласува, а пък за следващия месец вие можете да си изработите критерии и да се 
съберете и по друг начин да ги правите нещата. 
 Румен Чанков: Тогава отправям апел към колегите, всеки да помисли за тези 
критерии защото то от години е това нещо така. 
 Динко Цъцаров: Аз ще сметна колко пари досега са изразходени. Предния месец 
бяха хиляда, сега две хиляди, вървят. Доколкото си спомням за годината бюджета на 
комисията е  тринадесет хиляди лева. 
 Николай Танчев: Такива като С.М. това е все едно, че общината му ги дължи 
всяка година тези петдесет лева. Той си ги чака човека и знае, че в определен период 
от година ще вземе някакви петдесет лева. Сега има млади хора с болести, така че… 
 Динко Цъцаров: Може да се помисли за някакъв лимит, да речем дават се на пет 
души и комисията определя, кои да са.. това е въпрос на разговор. 
 Румен Чанков: Искам да кажа само, че здравната комисия ще излезе с 
предложение, но въпросът е каквито неща ви идват на ум ги давайте, за да бъде 
предложението смислено, а не примерно трима човека са се сетили за нещо. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 551 
21 март 2018 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: 
 С. К. М., 59г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 С. Н. М., 51г., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 В. Х. А., 60г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 В. Х. К., 60г., живущ в с. О., общ. Средец – сумата от 50лева; 
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 З. И. Ч., 37г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 А. Д. А., 77г., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева; 
  Г. И. З., 61г., живущ в гр. Средец – сумата от 400лева; 
 К. В. И., 46г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
  С. Т. Г., 72г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
  Ж. К. Д., 47г., живущ в гр. Средец – сумата от 400лева; 
 М. И. В., 52г., живущ в с. С., общ. Средец – сумата от 300лева; 
 К. А. Г., 30г., живуща в гр. Средец – сумата от 200лева. 

 
Динко Цъцаров: Колеги, последна ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – 

Питания. Г-н Германов. 
Янко Германов: По какъв ред се слагат точките в дневния ред за следващото 

заседание. 
Динко Цъцаров: Аз ги определям. Принципно е по реда на постъпване, повечето от 

тях са така, но общо взето ги групирам. В началото кандидатстване по проекти, отчети, 
бюджет и т.н. и във втората част обикновено поставям точките, касаещи разпореждане с 
общинско имущество- продажби, наеми и др. . 

Янко Германов: Тогава нашите точки да бъдат първи, тези точки ние пак да ги 
сложим за следващата сесия, още от сега ви казваме да са първи да си вървят така. 

Динко Цъцаров: Ако ги вкарате пак, тогава ще е първа точка. 
Румен Чанков: Г-н председател, аз имам едно предложение към вас, всички 

продажби и промени на предназначението да минат последни точки, ще ви кажа защо. 
Значи много грозно прозвуча, нека да изместим точките, защото ще си ходим, слагайте ги 
последни точките, защото ние идваме единствено да гласуваме, не че не трябва да ги 
гласуваме. 

Динко Цъцаров: Аз по принцип така го правя проекта за дневен ред, но на 
заседание на комисиите може да се правят предложения за промяна  и там може да се 
променя дневния ред. 

Петър Джермов: Аз имам едно питане, миналия месец го пропуснах, но този ще 
попитам – с часовниковата кула какво правим.  

Румен Чанков: Аз дадох едно предложение предния път, да се потърси 
алтернативна фирма, за да се свърши работата. Значи г-н Пройков може би ще знае кой 
може да се наеме. Доколкото знам строителен инженер е Црънков и той дето се вика е 
свързан с общината, може би има и други. Доколкото ние говорихме с Мерджанов, 
защото първоначално е спряно към него, но той се опасява да не стане нещастен случай, 
защото каза че трябва да се издигне скеле, обаче нещата не могат да се оставят за 
догодина. Аз имам още един въпрос, аз го зададох предния път, сега нали стана ясно, че 
тука и центъра ще се оправи, така или иначе един ден и улиците няма да са в това 
положение, музеи, туризъм ще има и т.н. Мен много ме притеснява безобразието по 
тротоарите и улиците, срещу старото кино има една гондола строителен отпадък изсипан 
върху целия тротоар и върху част от улицата. Искам да попитам първо, на тези хора да ли 
им е потърсена отговорност и примерно, то е най-лесната работа да отиде общинска 
охрана или полицията да дадат предписания и след една седмица, ако не го почистят 
отпадъка да им се направи акт. Те пак няма да го почистят, но трябва там да се направи 
нещо, ако трябва общината да го изчисти, то е в центъра това нещо. Освен това доста 
хора не се съобразяват, слагат си върху тротоарите тухли, дървата няма да ги кажем, 
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защото който ги донесе, общото взето гледа да ги прибере веднага. Не говорим, че си 
сложил нещо и не може да се минава, говорим за по едрите неща там където тотално са 
запушени тротоарите, поне в централната част, коли спрени по тротоарите цяла 
върволица наредени където пак хората минават, слизат и обикалят, в край на краищата 
тези тротоари са за пешеходците. Не сме село където вече грабна тревата тротоарите и то 
нали няма как там, какво да казваме примерно в селата. Ако се тръгне из града ще видите, 
че от години има изоставени автомобили, изоставени строителни отпадъци, които не са 
изхвърлени, да се направи една инвентаризация и да почнат да се притесняват тези хора 
да си ги махнат. 

Таня Тодорова: Към г-жа Пашова, сега долу както се санира входа на града, 
блоковете станаха и има вид, не може ли общината по някакъв начин да задължим 
собствениците, които така или иначе плащат данък за тези гаражи, поне да вземат да ги 
боядисат в долу-горе в един или еднакви да са. То сега едно ръждясало, другото с един 
цвят, четвъртото с друго, долу-горе входа на града... 

Веса Пашова: Той въпроса не е точно към мен, ние вземаме наем за терена на който 
са поставени. Към техническа може би за гаражите. Грозна гледка е. 

Румен Чанков: Те най-малкото да са боядисани поне, няма да дразнят толкова. 
Таня Тодорова: Ама да са боядисани долу-горе в един вид, ОП ОБЧ ако трябва там, 

толкова пари има отпуснати, бюджета им е достатъчно голям, нещо да вземат да пръснат 
с пистолети. 

Янко Германов: Другия вариант е като кажеш, че е ръждясал, общината да каже 
вече няма да има гаражи, тука решихме да няма гаражи и край, но трябва да се карат с 
хората, кой иска да се кара с хората. 

Таня Тодорова: Те са на блок, има си домоуправители, отпред им са на всички хора 
колите, да се говори и да си дадат съгласието както при санирането. Ако излезе целия 
блок с настоятелството си с такова решение… 

Румен Чанков: Само техническа служба може да даде някакви указания за подредба 
или за външен вид. Няма да излязат, защото когато дойде време човек да излезе открито и 
да каже твоя гараж ми пречи, той ще каже не ща там аз да и т.н.… всеки гледа да му 
свърши друг работата. 

Динко Цъцаров: Колеги, вчера постъпи едно питане от Живко Гърков,  относно 
едни стари неща с администрацията, изпратил съм им го, ще ви го изпратя и на вас на 
имейлите, за да видите за какво става дума всъщност. /Приложен е текста на питането./ 
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Други питания не постъпиха. 
 
 
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров  

закри Тридесето заседание на Общински съвет на община Средец. 
 

 
 

27.03.2018г.         
 гр. Средец 
 
 
 
 
 
Изготвил протокола:                      
                                   /Даниела Петрова/ 
 
 
 
 
 
                                                                Председател: 
                                                                                               /Динко Цъцаров/ 
 
 
 
 
                                                                     Секретар: 
                               /инж. Гошо Атанасов/ 

 




