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На 25 юли 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 Тридесет и пето заседание на Общински съвет 

на община Средец. 

На заседанието присъстваха: кмета на община Средец инж. Иван Жабов; Георги 

Станилов – секретар на общината; кметове и кметски наместници на населени места в 

общината; директори на дирекции и представители при общинска администрация; 

гости. 

На заседанието присъстваха всичките седемнадесет общински съветника:  

    1.  Динко Янев Цъцаров  

    2.  Тодорка Славова Георгиева  

    3.  Яна Иванова Биюкова  

    4.  Николай Иванов Танчев   

    5.  Гошо Иванов Атанасов 

    6.  Мирослав Господинов Пенев 

    7.  Мартин Тодоров Джермов  

    8.  Антоанета Станкова Колеолова 

9.  Живко Минков Гърков 

    10. Валери Димитров Ангелов 

    11. Таня Ненова Тодорова 

    12. Петър Марков Джермов 

    13. Светла Иванова Джермова 
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    14. Янко Калудов Германов 

    15. Румен Хърсев Чанков 

   16. Петьо Георгиев Колеолов 

   17. Ивелина Христова Димитрова  

 

Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, г-н кмете, при пълен 

кворум от седемнадесет общински съветника, откривам Тридесет и петото редовно 

заседание на Общински съвет – Средец. Колеги, преди да продължим понататъшната 

ни работа предстои да изберем секретар на заседанието. Предложението ми е за г-жа 

Биюкова. Има ли други предложения. …Ако няма, който е съгласен, моля да гласува 

„за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  

предложението се прие и г-жа Яна Биюкова зае своето място. 

На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред 

предложен в поканите до всички с постъпилата допълнителна 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: Проекта за дневен ред, който е сложен пред вас,  беше 

разгледан и на заседанията на постоянните комисии. Имате думата за предложения,  за 

изменение или допълнение на така предложения проект за дневен ред. … Ако няма, 

който е съгласен с така предложения проект, моля да гласува „за”, „против”, 

„въздържали се”. 

 Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Тридесет и петото 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: 
Издаване на запис на заповед от Община Средец в полза на Министерство 
на труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. 
София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на 
Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник-
министър и ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане 
по проект № BG05M9OP001-2.015-0001-С01 – "Заедно за по-добър живот", 
финансиран по процедура  BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА 
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„ по Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА 
БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”,  
Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които 
са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес”, чрез Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020г.; 

2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и 
неговите комисии за периода м. януари 2018г. – м. юни 2018г.; 
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3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец 
за периода м. януари – м. юни 2018година; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез 
подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.002 по подмярка 8.4 
„Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия 
и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на 
горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020; 

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

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XIV-66, кв.6 
в с. Дюлево; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в 
землището на с. Драка; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в 
землището на с. Проход; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в 
землището на с. Малина; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на новообразуван поземлен имот с идентификатор 58712.18.207, 
находящ се в землището на с. Проход, от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост;  

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

12.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 35 на Общински 

съвет – Средец./ 

 

 
Динко Цъцаров:  Започваме днешната ни работа с ПЪРВА ТОЧКА от  дневния 

ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Издаване на запис на заповед от Община Средец в полза на Министерство на 

труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, ул. 

„Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, 

представлявано от Зорница Русинова – заместник-министър и ръководител на 
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УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане по проект № BG05M9OP001-

2.015-0001-С01 – "Заедно за по-добър живот", финансиран по процедура  

BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„ по 

Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”,  Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване 

на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес”, чрез Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли изказвания по докладната. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Какво означава „без протест и без разноски”. 

Маргарита Стойчева: Това е образец на решение, значи когато става въпрос за 

авансово плащане, такъв е образеца на управляващия орган, да бъде без протест и без 

разноски, без допълнителни разноски. Значи поемаме този разход без никакви 

допълнителни средства. След възстановяване на средствата тази записна заповед се 

връща в оригинал на общината и счетоводно се изчиства вече от сметките. 

Живко Гърков:  Да се надяваме, че всичко ще бъде изплатено на сто процента и 

няма да има проблеми. 

Маргарита Стойчева: Това са личните асистенти, с които от години си 

работим, но за първи път чрез местна инициативна група, няма проблеми до сега. 

Живко Гърков: Искате да кажете, че до сега всички тези проекти по оперативна 

програма развитие на човешките ресурси са били възстановени средствата на сто 

процента. По принцип всички оперативни програми, това което сме изразходвали от 

наша страна се възстановяват на общината. 

Маргарита Стойчева: Да, на сто процента са възстановени. 

Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 610 

25 юли 2018 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
        1.  Упълномощава  кмета на общината инж. Иван Жабов  да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на 
Министерство на труда и социалната политика, чрез  ГД „ЕФМПП“ с адрес: 1051 
гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ 
орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник –министър и ръководител 
на УО на ОП РЧР в размер на 69 403,40 лева (шестдесет и девет хиляди 
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четиристотин и три лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на 
стойността на авансово плащане по проект за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №BG05M9OP001-2.015-0001-С01, с наименование "Заедно за по-
добър живот". 
          2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи 
за искане на авансово плащане по проект № BG05M9OP001-2.015-0001-С01 и да ги 
представи пред Управляващия орган. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  17 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

 От залата излезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: ВТОРА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка от Динко 

Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за 

дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. януари 

2018г. – м. юни 2018г.. 
Докладва вносителя. 

Динко Цъцаров: Има ли изказвания по така представения отчет. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Г-н председателю, дейност, отчет, всичко съгласно правилника за 

дейността на общинския съвет, въпросът ми е по какъв начин, тъй като това е по 

същия този правилник горе цитиран, това което се върши на общинските сесии 

достига до знанието на населението в община Средец, защото има заложени начини в 

правилника. Питам ви как всъщност чичо Иван от Вълчаново ще разбере какво е 

станало на сегашната сесия. 
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Динко Цъцаров: Веднага ви отговарям, на сайта на община Средец има секция 

общински съвет, която мога да кажа, че е една от най-подробните в цяла България. 

Качват се докладните записки, пълен протокол-стенограма от заседанието, приетите 

решения, всичко това. Освен това във вестник „Средец” също основните решения, 

основните действия, които се предприети от общински съвет Средец се разгласяват на 

населението. 

 Живко Гърков: А съгласно правилника има и точка, която регламентира, че 

трябва да бъдат разпечатани протоколите и да бъдат сложени на видни места във 

всяко населено място, ако не ме лъже паметта. 

Динко Цъцаров: Нямам такъв спомен. 

Живко Гърков: Добре, даже и да го няма, все пак това население, което няма 

интернет как ще достига до него вестник „Средец”, защото все пак там не е пълно.  

Динко Цъцаров: Мисля, че достига до всички села. 

Живко Гърков: Във вестника се дава извадка и тя е извадка,в която се отбелязват 

неща по избор на редактора на вестника, тук става дума, ако иска човек да се 

информира… 

Динко Цъцаров: Качват се взетите решения,  няма как целия протокол да бъде 

качен във вестника. 

Живко Гърков: Именно, само че точно нещата, които поне в разговор с 

населението на тази община хората ги интересува не толкова самите решения, които 

са взети, а ги интересуват дебатите по тях и поведението на всеки от общинския съвет 

и общинската администрация, а това може да се разбере само единствено от пълния 

протокол. Хората, населението от община Средец над петдесет процента нямат достъп 

до това. 

Динко Цъцаров: Г-н Гърков, мога да ви кажа, че на много малко места се прави, 

толкова подробен  протокол-стенограма, както е в нашата община, има на още две три 

места в България. Обикновено качват само решенията. Ние най-демократично 

публикуваме всяка дума от заседанията без редакции. Вие ги четете тези неща, знаете 

ги и по правилник е така, в крайна сметка изпълняваме правилника. 

Живко Гърков: Става въпрос, че по този начин става невъзможно за част от 

населението да разбере какво се е случило на общинските сесии. 

 Динко Цъцаров: Ами интернет има навсякъде в крайна сметка. Г-н Джермов. 

 Петър Джермов: Едно предложение искам да направя в тази връзка, не 

навсякъде има интернет, да се разпечатва това нещо и да се слагат при кметовете и 

кметските наместници, за да може свободно, който иска да отиде да се запознае. 

 Даниела Петрова: Ами то е отворено горе, всеки може да дойде да ги чете.  

 Петър Джермов: Къде горе, в общината. 

Даниела Петрова: В общинския съвет, протоколите са на разположение. 

Динко Цъцаров: Добре, това е предложение, което касае промяна в правилника. 

Може да го подготвите за следващото заседание на общински съвет да се гласува. 

Други изказвания не се направиха. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 
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                                                                                                                   Секретар: 

7.
Р Е Ш Е Н И Е  № 611 

25 юли 2018 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема представения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА Отчет за дейността на 

Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. януари 2018г. – м. юни 
2018г. 
 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от 

инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на 

Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 

2018година. 
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” – 1 

глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 612 

25 юли 2018 година 
 
На основание чл.21 ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема отчета на кмета на община Средец за изпълнение на решенията на 

Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2018 година. 
 

 
 В залата влезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТВЪРТА в днешния дневен ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-8.002 по подмярка 8.4 „Възстановяване 

на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване 

жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

8.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Пенев. 

Мирослав Пенев: Аз имам няколко въпроса. Първо ме интересува какъв вид ще е 

почвоподготовката,  дали ще е механизирана, с тежка машина ли ще се прави.  

Георги Илчев: Трябва да е механизирана. Ще бъде различно,  за всеки подотдел    

Мирослав Пенев: Каква част като проценти е механизирано. 

Георги Илчев: Не мога да ви кажа, в последствие ще ви кажа. 

Мирослав Пенев: Другото, което ме интересува е по каква схема ще се залесява 

т.е. *колко бройки на декар* 

Георги Илчев: Между 500 и 700 бройки на декар в зависимост от *** Изискване 

на програмата е да се използват ***видове, ние сме се спрели на цер *** 

Мирослав Пенев: Третият ми въпрос е понеже на комисиите разбрах, че трябва 

да има 80% прихващане, ако ги няма да разбирам ли, че няма да ги отпуснат 

средствата. Аз предполагам, че няма да се отпуснат средства т.е. общината ще плати 

сметката. 

Георги Илчев: *** Ние ще я възложим тази поръчка на изпълнител, който ще 

поеме ангажимент, така ще бъде направен договора, че ще има гаранции. 

Мирослав Пенев: Ще се гарантират 80% прихващане. Нямам повече въпроси. 

Динко Цъцаров: Г-н Джермов. 

Петър Джермов: Тъй като гледам програмата, че 2014-2020, защо по-рано не 

кандидатствахте по тази програма. 

Маргарита Стойчева: Защото сега се отваря за първи път. 

Петър Джермов: Искам да попитам относно залесяването – как вървят нещата 

там. 

Георги Илчев: Това което аз поех като ангажимент към вас, точно тези площи 

сме включили, защото отговарят на изискванията на мярка 8.4 и сме ги включили в 

това залесяване. 

Петър Джермов: Да, ама аз до колкото разбирам това си е отделно, тъй като ние 

залагаме всяка година по 20х.лв. за залесяване. 

Георги Илчев: Така е, но едното не изключва другото, по принцип **** на тази 

програма. 

Петър Джермов: Значи тези 20х.лв. за залесяване си остава отделно и това  ще 

си е отделно така ли да разбирам. Просто искам да разграничите до къде е вашето и 

кое на програмата. 

Динко Цъцаров: Имате ли други въпроси. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Тъй като говорим за залесяване така или иначе, съвсем конкретен 

въпрос – от началото на изпълнението на горскостопанския план десет годишния до 

момента, каква площ е залесило ОП „Общински гори”. 

Георги Илчев: Не сме залесили все още нищо, това ще е първата площ, която ще 

залесим. 

 Петър Джермов: Защо. Извинявайте. Всяка година залагате по 20х.лв. за 

залесяване. 

Георги Илчев: Не знам. Това което сега се случва сега е да спазим тези 

изисквания. Това че сечем, не би трябвало да ви притеснява, нито вас, нито нас. 

Гората се само възстановява, така че ******. 

Петър Джермов: Нали залагате залесяване. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

9.
Георги Илчев: Принципно – да. 

Живко Гърков: Г-н председателю, моля представителя на ОП „Общински гори” 

да остане до края на заседанието на общинския съвет, тъй като явно ще имаме питания 

в точка – питания. 

Други изказвания не се направиха. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 613 

25 юли 2018 година 
 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
            1. Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.002 по подмярка 8.4 „Възстановяване на 

щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване 

жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020, с проект „Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, 

пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“. 
            2. Дейностите, включени за изпълнение в проект „Възстановяване на щети в 

ОГТ на община Средец, пострадали от пожари, катастрофични събития, 
болести и вредители“, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 
на община Средец 2014-2020 год. 
 

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

Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в 

с.Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността. 
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 614 

25 юли 2018 година 
 

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



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

10.
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Отказва да закупи едноетажна сграда със застроена площ от 24кв.м., 

изградена с отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.147 по КККР на с. Дебелт с площ от 1415кв.м. при 
граници: ПИ: 20273.10.690, 20273.501.155, 20273.501.1098, 20273.501.148, 
20273.501.146, 20273.10.689  и дава съгласие сградата да бъде продадена от 
собственика С. Н. С. на трето лице на  цена 700лева. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  17 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ШЕСТА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 

съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот 

частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XIV-66, кв.6 в с. Дюлево. 
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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

11.
Р Е Ш Е Н И Е  № 615 

25 юли 2018 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал. 3 от преходните разпоредби от Закона 
за устройство на територията, във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
           1. Одобрява цената на правото на собственост на 60/ 935 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ XІV – 66 в кв.6 по ПУП на с. Дюлево, определена от 
независим оценител на имоти в размер на 380,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на С. Х. А. 60/ 935 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ XІV – 66 в кв.6 по ПУП на с. Дюлево, при граници на имота: улица, УПИ XXVІІ-
66, УПИ XXVІІІ-66, УПИ XV-65 и УПИ XІІІ-64, за сумата от 380,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  17 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

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

Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна 

общинска собственост, находящ се в землището на с. Драка. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

12.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо 

развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

 Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Атанасов. 

 Гошо Атанасов: Аз имам едно предложение, да се завиши началната тръжна 

цена на 800,00 лева, т.е. да стане двеста лева на декар. 

Динко Цъцаров: Има ли други. … Колеги, ако нямате други изказвания, 

гласуваме предложението на г-н Гошо Атанасов – началната тръжна цена от 700лв. да 

започне от 800лв., който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

 Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на поименно гласуване проекта за 

решение в докладната записка с направената промяна. Гласуваха: “за” – 16 гласа; 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 616 

25 юли 2018 година 
 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2018 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №238 – поземлен имот с идентификатор 23529.21.108 в 
землището на с. Драка. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 23529.21.108 в размер на 418,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 23529.21.108 по КККР на 
с.Драка с площ 3867 кв.м., с нтп – нива, девета категория в м.”Лозята” с номер по 
предходен план №021108, при съседи: 23529.28.146, 23529.22.168, 23529.21.107, 
23529.21.106, 23529.21.109, при начална тръжна цена 800,00 лева; 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да  проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – 1 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

13.
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов        против 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

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

Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна 

общинска собственост, находящ се в землището на с. Проход. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Атанасов. 

 Гошо Атанасов: Аз имам отново едно предложение, да коригираме цена на имот 

58712.33.17 от 3500,00 лева да стане на 5000 лева, средната цена ще стане около 

двеста лева.  Само за този имот. 

Динко Цъцаров: Има ли други изказвания. … Ако нямате гласуваме 

предложението на г-н Гошо Атанасов, който е съгласен – имот с идентификатор 

58712.33.17, наддаването да започне вместо 3500лв., от 5000лв., моля да гласува „за”, 

„против”, „въздържали се”. 

 Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на поименно гласуване проекта за 

решение в докладната записка с направената промяна. Гласуваха: “за” – 15 гласа; 

“против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 617 

25 юли 2018 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

14.
 

1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2018 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №239 – поземлен имот с идентификатор 58712.33.17  и 
под №240 – поземлен имот с идентификатор 58712.17.232 в землището на с. Проход. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 58712.33.17 в размер на 2621,00 лева, на поземлен 
имот с идентификатор 58712.17.232 в размер на  1706,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване, на следните имоти:  

- поземлен имот с идентификатор 58712.33.17 по КККР на с. Проход с площ 
23395 кв.м., с нтп – друг вид земеделска земя, девета категория в м.”Долни лъки” с 
номер по предходен план №033017, при съседи: 58712.33.15, 58712.33.14, 58712.33.13, 
58712.33.11, 58712.33.12, 58712.33.7, 58712.33.6, 58712.33.5, 58712.33.3, 58712.13.81, 
58712.17.127, 58712.13.130, 58712.13.126, 58712.33.16, при начална тръжна цена 
5000,00 лева; 

- поземлен имот с идентификатор 58712.17.232 по КККР на с. Проход с площ 
3051 кв.м., с нтп – друг вид земеделска земя, четвърта категория в м.”Долни лъки” с 
номер по предходен план №000232, при съседи: 58712.17.1, 58712.17.2, 58712.17.3, 
58712.17.4, 58712.17.5, 58712.17.6, 58712.17.7, 58712.33.218, при начална тръжна цена 
1900,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да  проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  15 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   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 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

15.
  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕВЕТ от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 

поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на 

с.Малина. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Атанасов. 

 Гошо Атанасов: Ще направя пак предложение, за да можем  да бъдем коректни 

спрямо всички, отново цената да стане двеста лева. Хиляда лева да бъде началната 

тръжна цена. 

Динко Цъцаров: Има ли други предложения. … Ако нямате гласуваме 

предложението на г-н Гошо Атанасов – началната тръжна цена да започне от 1000лв., 

който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

 Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, приема се. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на поименно гласуване проекта за 

решение в докладната записка с направената промяна. Гласуваха: “за” – 16 гласа; 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 618 

25 юли 2018 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 

имот с идентификатор 46348.6.228 в размер на 853,00 лева. 
2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 

тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 46348.6.228 по КККР на 
с.Малина с площ 4860 кв.м., с нтп – друг вид земеделска земя, седма категория в 
м.”Кайл дере” с номер по предходен план №000087, при съседи: 46348.6.227, 
46348.6.88, 46348.6.232, при начална тръжна цена 1000,00 лева. 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да  проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

16.
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – 1 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов        против 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

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

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на новообразуван 

поземлен имот с идентификатор 58712.18.207, находящ се в землището на 

с.Проход, 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” – 5 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 619 

25 юли 2018 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 

58712.18.207 с площ 2405 кв.м.,  начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, 
девета категория, в м.”Около село” землище с. Проход, при съседи: 58712.18.208, 
58712.18.206, 58712.18.202. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

17.
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  12 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 5 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова въздържал се 

  14.  Таня Ненова Тодорова  въздържал се 

  15.  Тодорка Славова Георгиева въздържал се 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 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. 

 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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 620 

25 юли 2018 година 
 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
     Отпуска еднократни финансови помощи на: 

 З. Я. Д., 44г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 В. А. Д., 49г., живущ в с. С., общ. Средец – сумата от 50лева; 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

18.
 П. В. И., 37г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 Н. Т. А., 48г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 В. Д. Р., 34г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 200лева; 
 С. Й. Д., 71г., живуща в гр. Средец – сумата от 200лева; 
 Ц. Я. Г., 68г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева. 

 

 
Динко Цъцаров: Последна ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от днешния дневен ред –  

Питания. За питанията от предната сесия не е постъпило нищо като отговор. Има 

през месеца две питания от общинския съветник Тодорка Славова Георгиева. Г-жо 

Георгиева, Вие ли ще си прочетете питанията. Имате отговор вчера от общинска 

администрация, пред вас е. 

/Приложени са текстовете на питанията и отговорите./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

19.



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

20.



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

21.



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

22.



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

23.



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

24.
  Тодорка Георгиева: Уважаеми господа, питането ми е за предоставяне на 
информация за списък на фирмите, на които община Средец е възложила обществени 
поръчки и за какво през календарната година, през този мандат 2015, 2016, 2017 и 2018г., 
и информация за извършените разпоредителни сделки с общински имоти. Отговора от г-н 
кмета – Иван Жабов е, че всичко е възложено в сайта на общината. Благодаря за 
неизчерпателния отговор, защото всички знаем, че в сайта можем да го прочетем, но не 
всеки може да е достъпен и има информация до него, няма и такива възможности. Тези 
въпроси ги зададох за това, че граждани от общината са задали тези въпроси на мен, така 
че не съм съгласна, но все пак благодаря. От там ще се постарая да бъдат извлечени и да 
бъдат предоставени на хората които искат. Видно е според мен, че в тази община освен да 
продаваме земи и да хвърчат камъни по улиците друго май не правим. Благодаря. 
 Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Джермов. 
 Петър Джермов: На миналата сесия бях попитал относно ремонта на пътищата в 
град Средец, казахте че в края на месеца ще започне, месеца свършва. Нещо обжалване на 
процедурата ли има. 
 Маргарита Стойчева: Изпратено е писмо-покана на изпълнителя за сключване на 
договор и тъй като са няколко вида документа, които трябва да се подготвят, мисля че 
най-много до седмица договора ще бъде сключен. Изпратена е покана, по принцип има 
тридесет дневен срок от получаването й т.е. до 30.08. е крайния срок в който трябва да се 
сключи договора ***. 
 Петър Джермов: Доколкото разбрах, че този месец в момента ще започне ремонта 
на улиците. Другият ми въпрос е относно канала на ул. „Й. Николова”, който събира там 
водата до детската градина. Всеки голям дъжд жителите на ул. „Гео Милев” се кръстят, 
защото стават наводнения. Значи питането ми е следното – какви мерки се предприемат и 
ще бъдат предприети относно този канал, тъй като според мен този проблем идва от 
замърсяването от махалата, за което ви алармирах една година да го почистите това 
сметище на ул. „Софроний Врачански” горе. Това се срива долу запушва канала и от там 
става едни потоп, едно голямо наводнение. Въпросът ми е следния – какви мерки се 
предприемат и ще бъдат предприети относно този канал. 
 Инж. Иван Жабов: Писмено ще отговоря, за да е по изчерпателно . 
 Петър Джермов: С ул. „П.Д. Петков” там проблема локализиран ли е вече, казахте 
че ще ходите предния път. 
 Инж. Иван Жабов: Имаше комисия, свърши си работата. То не е валяло и толкова, 
за да видим има ли някакъв ефект. Миналата седмица работиха ВиК по системата. Трябва 
да има малко повече дъжд, не знам те хората са тук, те ще кажат, има представители 
отзад, те могат да кажат, не знам. 
 Станислава Узунова: Разкопаваха долу до автогарата, според мен няма отношение, 
макар че е всъщност част от цялата канализационна система в града, но там тази шахта, 
която разкопаваха е реално къде сме вързани в момента. Това кой може да ни го каже. 
 Инж. Иван Жабов: ВиК-то. 
 Станислава Узунова: Този инертен материал, който е оставен по средата на 
кръстовището, не мислите ли че също създава допълнителен проблем. Шахтата която е на 
кръстовището е с отворени капаци *** има вероятно какво ли не, отделно *** е навсякъде 
инертния материал, не се почиства. Да, почистиха се дъждоприемните решетки след 
наводнението и до там. Отделно на 19.06. подадохме жалба на която отговор няма. Нещо 
по въпроса. Мина тридесет дневния законоустановения срок. Няма. 



 

                                                                                                                     Председател: 
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 Инж. Иван Жабов: До края на седмицата ще го имате. 
 Станислава Узунова: Отделно бяхме обвинени, че сме се включили незаконно към 
канализацията. Първо, никой от общината не е дошъл да уведоми хората каква 
канализация се изгражда. Никой от нас не е длъжен да знае какво правите и никой не ни 
пита да ли сме съгласни да бъдем включени в тази канализация. Идват фирмата 
изпълнител и включват, никой не се е съобразил със съществуващото положение, защото 
Братанова на едно интервю обясни, че се разчита дворовете да се отводняват на 
естественото изтичане на дворовете. Дворовете ни са на по-ниско отколкото е улицата, 
как ми обяснете естествения наклон на терена бил в посока на дерето. При нас е обратен 
наклона, кажете ми как от двора водата ще излезе на улицата и ще влезе в затлачените 
шахти, които са включени в дерето предвидени за дъждовна вода.  В нашата отсечка са 
две такива шахти от кръговото до завоя. Цялата тръба аз съм я снимала, тя е затлачена, 
хората на Иван Димов Георгиев обясниха, че шахтата, решетката е бетонирана и няма как 
да се отмонтира, за да се почисти тръбата. Започна да излиза вода и от тези 
дъждоприемни решетки, които са предвидени за дъждовната вода, която върви по 
улицата и която Братанова явно очаква, че по някакъв не знам по какъв начин ще излезе 
от дворовете ни и ще стигне до тези шахти. Започна да излиза вода и от там, значи дерето 
е затлачено, вече не знам до къде. Това кой ще го провери. 
 Инж. Иван Жабов: Ще го проверят ***. 
 Станислава Узунова: Просто толкова много въпроси има, аз не искам едно и също 
да си говорим. Комисия може да е минала, никой не е дошъл в къщи, аз смятам, че най-
малкото трябва да минат по къщите, как тихо мълком тук виждат, там където не се вижда 
какво става. Някой някакво предписание някога направил ли е по време на изграждането 
какво трябва да направят хората. И не мислите ли, че трябва да се съобразите със 
съществуващото положение, нали за това има отворен план. Значи този проект по 
оперативна програма околна среда, като гледам документацията горе-долу 50:50 е 
смесена канализацията и само за битови отпадъчни води. Как така се реши в най-ниската 
част на града да бъде само за битови  отпадни води и не смятате ли, че ние трябва да 
бъдем уведомени официално за това когато е било ***, а не да ни клеветите, че ние сме се 
включили незаконно с уговорки с изпълнителите на място или някакви други такива. По 
ЗУТ има член по който общината може и би трябвало да направи предписание когато не 
трябва да се включи дъждовната вода. До кога ще криете Марияна Саваклиева, тя вече не 
е в майчинство. Не беше ли тя човека отговорен от общината за проекта, такова 
впечатление имам аз и доколкото съм чела документацията. Незаконната шахта, която е в 
края на поляната, вчера ходих, продължава да шуми. Още миналата година няколко пъти 
ме уверихте, че шахтата е изключена. В момента е затлачена решетката и има дупка в 
панела, за да се отича в дерето повърхностната вода с инертните материали. Това кой ще 
го провери. Шахтата е незаконна, доколкото знам е от Марияна Саваклиева по нейна 
препоръка или неин проект, нямам представа, но къде е тя, за да я питаме. Имаме толкова 
много въпроси. И с тези клевети кой колко е незаконно ***, смятам малко, че …  При 
положение, че нямам официално становище, което с нетърпение очаквам тъй като не 
знам пропуска при кой е и кой колко е незаконен спрямо това което е извършила 
общината като възложител. 
 Стоян Мандров: Аз вече четвърта година ви обяснявам едно и също, защо на 
шахтата слагат капак. Така ли никой от вас не можа да разбере, защо се слага на шахтата 
капак. Отговорете на този въпрос, кой нареди да вдигнат капака на шахтата и паветата 
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влизат вътре. Въпреки, че знам кои са, не е моя работа. Кой е възложил тази работа. 
Когато се намесихме и бяхме против този проект, ви казахме, че ще има проблеми. 
Канала е строен по времето когато се строи автогарата, сега при проверката видях на 
камерата, че канала е чист. Шахтата до Иван Стаманов се вдига и върти, явно че там е 
проблема някъде по тръбите, вие много добре го знаете, при вас са плановете. Къде са 
хората които работят и вземат  заплати, да дойде тука да се срамува, да видят в каква 
мръсотия сме. Наредил някой да се почисти шахтата и пак не я затвориха и в нея влиза 
филц, камъни, павета. Казах да видите под моста, там има много малко разстояние и там 
с тези мръсотии се натоварва канала и е стигнало до горе, той ще се затлачи и до Статул. 
Вие умишлено го правите за мен, ако искате се сърдете. Толкова не може ли да се 
разбере, че моста трябва да се изчисти. Какво търсите в стария канал, явно е в новото 
което се направи има някаква грешка. За дъждовната вода се карате на хората, а изведнъж 
се оказва че вие я вкарвате в тази шахта. Смятам, че се разбрахме. 
 Станислава Узунова: Ако ние сме нарушители значи те са съучастници, защото 
така силно обясняват, че ние сме нарушители, а реално нищо не са направили по въпроса. 
Искам да попитам, някой може ли тук да ни увери, че не сме включени в момента в тази 
тръба към пластмасите, защото може и заради това да е копано, аз от къде да знам, трябва 
да ходя да надничам ли. Някой може ли да обясни защо копаха там и какво копаха, това 
се извършва на територията на общината, все пак трябва да сте на ясно какво е правено 
там. Кой е копал, как, защо, къде ни включват, включват ли ни някъде, сменяна е просто 
някаква тръба с която е имало проблем с нея, нещо по въпроса. Ние нямаме нито отговор 
на жалбата, едно и също. На предишната жалба имаше някаква такава съвсем лаконична, 
че трябва да изчакаме още малко за втора част на отговора на жалбата и така си остана. 
Сега изобщо никакъв отговор нямаме в срока от тридесет дни, при положение че четири 
години едно и също си говорим е предостатъчен. Толкова сигурни бяхте, че ние сме в 
нарушение и сами сме се включвали. Ние сме включени сами, самоволно, на моменти 
явно се изключваме, не знам по някакъв си начин когато не се наводняваме, а Маврова 
обяснява как са почистили дъждоприемните решетки и трасето по тръбите които са от 
ВиК с помпата не сме се наводнявали. А тогава ние незаконно включилите се, защото 
така ни обвинихте, какво става, тогава сме се изключили ли и после пак сме се включили 
да се наводним. Просто толкова глупости наистина. 
 Никола Чочоров: Защо едни обекти се дават на търг и се обявяват тука цени, а 
други обекти се закриват и казват гледайте сайта на общината. Кой ще го чете този сайт 
на общината, кой човек от Голямо Буково, от Кирово, кой го разбира този сайт, ето този е 
въпроса. 
 Станислава Узунова: Аз например гледам сайта на общината и много ми е 
любопитно „зелената къща” как изведнъж количествената сметка се променя само по 
част **** и благоустройство, а преди това не беше променена. И сега в програмата 
българо-турската си стои една количествена сметка, аз я нося, всичко е точно по част 
**** и благоустройство има доста големи разлики в числата. Аз следя сайта на общината, 
къде е вярната информация, не е ли коректно да бъде на двете места една и съща 
количествена сметка и защо я има тази разлика толкова огромна. Нали ето следим, някой 
може ли да ми отговори.  
 Живко Гърков: Всъщност първото ми питане беше точно това, което каза г-жа 
Узунова и не искам да я повтарям. Г-жо Узунова, ще ви помоля да ми предоставите 
всички материали, които сте събрали до момента, аз ще вкарам писмено въпроса. И с 
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очакване благоволението на общинска администрация до тридесет дена да ми 
отговори, това е извън питанията. Първо питане – не знам колегите колко са наясно, но аз 
сега се чудя и мигам на парцали за какво става дума, така, че за каква комисия стана дума 
преди малко, от кога е назначена, от кого е назначена и каква е била задачата на тази 
комисия по отношение на проверката по ул. „П.Д. Петков”, и спирам, ако може някой да 
ми отговори. Второ, държа резултатите от дейността на комисията да бъдат запознати 
общинските съветници, ако има въобще някакви резултати и протокол от дейността на 
комисията. Защото аз така и не разбрах, не знам някой от колегите разбрали за какво е 
създадена тази комисия, защото има варианти. Първи вариант, на предната сесия инж. 
Жабов каза, че ще назначи комисия, която да провери кой е включен незаконно от 
живущите на „П.Д. Петков” в канализацията, нали така беше уважаеми присъстващи. За 
това ли става дума или за нещо друго, защото не се разбра. Не знам някой от засегнатите 
да е бил запознат дефакто с дейността на тази комисия с протокол, има ли такова нещо.  
 Станислава Узунова: Няма такова нещо. Никой не е посещавал нашия адрес поне. 
 Живко Гърков: Не. И тъй като сега ще ми кажете, че няма как да ми отговорите в 
момента технологично, съгласявам се, но държа писмено да бъде отговорено. И да не се 
получава това уважаеми г-н председателю, защото ние чухме, че от предните си питания 
от предните питания на общинския съвет от предна сесия, отговори все още няма. Така, 
че имам искане, предполагам, че не само от мое име, но и от името на част от колеги 
общински съветници, оттук нататък преди започването на точка питания, председателят 
на общинския съвет да изисква и да каже, да прочете пред сесията и пред общинските 
съветници на кои точно въпроси от предни сесии не е отговорено. 
 Динко Цъцаров: Аз мога и сега да ви го кажа това, но приемам от следващото 
заседание да го наложим, като практика. 
 Живко Гърков: И така вече минаваме към другия въпрос, за което помолих и да 
остане представителите на ОП”Общински гори”. В момента тече снабдяването на 
населението с дърва за огрев, бях го казал на комисиите, надявам се да са ви 
информирали, че искам да чуя това нещо. За града е ясно, всеки си търси превоза сам, как 
става снабдяване на населението с дърва по селата, тъй като там едва ли не всеки ще 
почне да търси сам превоза, и до момента кои села и до какъв процент са снабдени с 
дърва за огрев. 
 Георги Илчев: За селата стоят нещата по същия начин, хората си търсят сами 
превоз. Естествено идеята е да осигурено населението и с тази задача са се заеми 
кметовете и кметските наместници т.е. те помагат, дефакто могат да препоръчат, но не 
могат императивно да кажат това ще бъде превоза или нещо от този сорт. А по 
отношение на сегашното изпълнение, съм извадил и мога да цитирам за всяко населено 
място какъв е процента, аз мисля че не необходимо. Като цяло ще ви кажа, имаме 
единадесет населени места, които сто процента вече е изпълнена заявката за дърва. 
Имаме шест, които все още не сме почнали, но това е по обясними причини, в смисъл че 
дъждовете малко пречат, пречат и на сечта, пречат и на  самия разнос. За самия град до 
момента от заявените платени лица имаме седемдесет процента изпълнение, на този етап 
днес сме 25.07., смятам че е перфектно изпълнение на доставката на дърва. 
 Живко Гърков: Ще ни кажете ли кои са селата в които още не е започнала 
доставката на дърва. 
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 Георги Илчев: Цитирам: Белила, Бистрец, Малина, Радойново, Росеново, 
Светлина и Суходол, но те са свързани най-вече особено тези Суходол и Светлина с това, 
че просто не сме започнали сечта на обекта, който е за там. 

Живко Гърков: А Кубадин. 
 Георги Илчев: Кубадин е на сто процента. 

Живко Гърков: Част от жителите на селата Белила, Проход, Бистрец и Кубадин са 
написали писмо до омбудсмана на Р.България, г-жа Мая Манолова и до областния 
управител г-н Вълчо Чолаков, относно състоянието на пътя Средец – Белила – Проход – 
Бистрец – Кубадин. Тъй като ми предоставиха копие от това писмо с подписите на 
гражданите, въпросът ми е конкретен, общинска администрация запозната ли е с това 
писмо и кога в обозримо бъдеще ще започне поне частичен ремонт на този път, както и 
почистване на висящи клони и дървета по този участък. 

Инж. Иван Жабов: Няма при нас такава жалба.  
Живко Гърков: А известно ли ви е че има такова нещо, неофициално. 
Инж. Иван Жабов: Ами то неофициално се говори всичко. 
Живко Гърков: Ами защото, ако говорим за неофициално, прощавайте, мислех да 

си го спестя, но ще трябва да го кажа, според няколко жители на село Бистрец, по думи 
на кметския наместник, препредадени думи от вас г-н Жабов, вие сте казали, че тези 
които много приказват и много се жалят, ще си понесат последствията за това и не се знае 
кога ще бъдат снабдени с дърва. Не казвам нищо дали е вярно или не, просто ви цитирам 
хора от селото. Цитирам ви думи на кметския наместник. 

Гошо Атанасов: Аз имам въпрос към всички кметски наместници и кметове на 
населените места, относно дървата, както и към горското. Какъв е въпроса – някой следи 
ли и по какъв начин хората които возят дървата и какви са гаранциите, че тези хора, 
които возят дървата карат на хората дървата, които вземат от гората или да ли вземат от 
гората точните кубици за хората. Кой следи и кой ще носи отговорност, че газкажията 
който има газка с канати двадесет сантиметра ще качи пет кубика дърва и ще ги занесе на 
баба еди си коя в еди си кое село. Кой го следи и ако остават дърва, кой  носи 
отговорност, горския ли, превозвача ли, кой носи отговорност и каква е отговорността, и 
кой я следи. 
 Георги Илчев: След като превозвача напише върху превозния билет, че той е приел 
от обекта примерно пет кубика дърва, той е задължен и отговорността е негова да ги 
занесе на съответно лице пет кубика дърва. Ако има някакви липси те са за сметка на 
превозвача, значи след като той е удостоверил с подписа си на превозния билет, че е 
качил точно това количество, той е задължен да го занесе. Тази година за първа година с 
организацията която създадохме нямаме нито една жалба, което говори, че …, самото 
население се контролира, ако има някакви разлики те веднага идват при нас и съответно 
подават жалби. Тази година няма подадени жалби. 
 Гошо Атанасов: Вие като техническо лице бихте ли ми казали коя една осемдесет и 
девет годишна жена би казала дали тези дърва са четири кубика или пет, почти никоя.  
 Георги Илчев: Не, смятам че хората прекрасно знаят, в крайна сметка те не вземат 
за първа година дърва, прекрасно могат да се ориентират дали има количеството пет 
кубика или са по-малко. 

Гошо Атанасов: Следващият ми въпрос е такъв, кой следи горските и каква е 
тяхната функция да разписват билети за пет кубика, а действително от гората тръгват 
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четири кубика и тази маса, която остава в гората кой я следи и ако направим снимки 
кой ще понесе отговорност, горския или шефа на горското. 
 Георги Илчев: Съответния горски, но пак ви казвам самия факт, че няма тази година 
жалби говори, че количествата са… 
 Гошо Атанасов: Няма жалби от хората, но има жалби от това и хората започват да 
говорят, че в гората остават дърва неизнесени и след това незнайно къде отиват. 
 Георги Илчев: Ако имате такива сигнали с удоволствие ще ги разгледаме и всеки 
сигнал ще го гледаме конкретно. 
 Динко Цъцаров: Г-н Джермов. 
 Петър Джермов: Миналата година имаше проблем тъй като нямаше контрол и 
голяма част от дървата бяха купени на преференциални цени, сега тази година кой 
контролира този процес *****. 
 Георги Илчев: Тази година стриктно се спазва ****, смятам че тази година е 
перфектно в това отношение. 
 Динко Цъцаров: Г-н Чанков. 
 Румен Чанков: Аз искам само да кажа, че няма как, колкото и желание да имате да 
следите пред всяка къща колко дърва са разтоварени. Единственото нещо, което можете 
да направите във ваше улеснение е да направите периодични ревизии на временните 
складове и то най-вече когато приключат. Периодично трябва да го правите това нещо, 
дали слуховете са верни или не, защото колегите са прави, че болшинството от хората, на 
които им се носи дърва ние искаме и те като са си платили пет кубика да си получат пет 
кубика. И съответно с това нещо вие ги правите тези ревизии автоматично ще вземете 
мярка това нещо наистина да не се случва, за да няма излишъци за сметка на хората които 
получават, а те са стари хора. 
 Георги Илчев: Приемам препоръката, да се създаде комисия след като приключи 
*** да се прави ревизия.  
 Динко Цъцаров: Колеги, има ли други въпроси. … Ако нямате, обявявам  дата за 
следващата сесия  31.08.2018г. /петък/ и поради изчерпване на точките от дневния ред 
закривам Тридесет и петото заседание на Общински съвет на община Средец. Пожелавам 
на всички приятни почивни дни през месец август! 
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