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На 24 октомври 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 осмото заседание на Общински 

съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: 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, 

представители на общинска администрация, гости. 

На заседанието присъстваха четиринадесет общински съветника:  

    1.  Динко Янев Цъцаров  

    2.  Тодорка Славова Георгиева  

    3.  Яна Иванова Биюкова  

    4.  Мирослав Господинов Пенев 

    5.  Мартин Тодоров Джермов  

    6.  Антоанета Станкова Колеолова 

7.  Живко Минков Гърков 

    8. Валери Димитров Ангелов 

    9. Таня Ненова Тодорова 

    10. Петър Марков Джермов 

    11. Светла Иванова Джермова 

    12. Янко Калудов Германов 

   13. Петьо Георгиев Колеолов 

   14. Ивелина Христова Димитрова  
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 Отсъстваха: Николай Иванов Танчев, Гошо Иванов Атанасов, Румен Хърсев 

Чанков. 

За заседанието закъсняха: Петьо Колеолов и Мартин Джермов.  

Динко Цъцаров: Добър ден, колеги, при кворум от дванадесет общински 

съветника откривам Тридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет – 

Средец. Преди да продължим по-нататъшната ни работа предстои да изберем секретар 

на днешната сесия, имате думата за предложения. Г-жа Колеолова. 

Антоанета Колеолова: Предлагам г-жа Яна Биюкова. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате ли други предложения? …Ако няма, който е 

съгласен г-жа Биюкова да бъде секретар на днешното заседанието,  моля да гласува 

„за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  

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

На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред 

предложен в поканите до всички с постъпилите допълнителни материали: докладна 

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

заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане 

по договор № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., за 

проект "Реконструкция на уличната мрежа и градска среда в гр. Средец", сключен 

между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”; докладна записка от Динко Цъцаров 

– Председател на Общински съвет – Средец, относно: Приемане на Вътрешни правила 

за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на 

интереси в Общински съвет – 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 проектът за дневен ред, който беше 

разгледан и на заседанията на постоянните комисии в понеделник, състоящ се от 

двадесет и шест точки. Новопостъпили докладни записки няма. 

Нови предложения не бяха направени и Тридесет и осмото заседание на 

Общински съвет – Средец протече при следния 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Полагане на клетва от новоизбран кмет на кметство село Орлинци; 
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз. имот с идентификатор 
17974.109.44 /бивш имот 109044 по КВС/, местност „Червен бряг”  по 
кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/  на гр. Средец; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз.имот с идентификатор 
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17974.109.39 /бивш имот 109039 по КВС/, местност „Червен бряг”  по 
кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/  на гр. Средец; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  
сервитут  на външен водопровод през поземлен имот с идентификатор 
17974.100.8 - за селскостопански, горски, ведомствен път- публична 
общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 17974.26.522 - 
местен път- публична общинска собственост, поземлен имот с 
идентификатор 17974.100.656 - за пасище - публична общинска 
собственост и поземлен имот с идентификатор 17974.20.689 - за 
селскостопански, горски, ведомствен път- публична общинска собственост 
по КККР /кадастралната карта и кадастралните регистри/ на гр. Средец 
до поземлен имот с идентификатор 17974.100.2 - друг вид производствена, 
складова, инфраструктурна сграда /бивш имот 100002/. 
2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на 
външен водопровод за поземлен имот с идентификатор 17974.100.2 - друг вид 
производствена, складова, инфраструктурна сграда., собственост на 
„Алексиев транс” ЕООД по КККР /кадастралната карта и кадастралните 
регистри/ на гр. Средец; 

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

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

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, 
собственост на община Средец през 2019 година; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Избор на представители от състава на общинския съвет в постоянната 
комисия по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и 
биогорива към община Средец; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Упълномощаване на представител на Община Средец за участие в заседание 
на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия; 

10.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Поемане на пътни разходи; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Транспортни разходи от местоживеене до месторабота на медицински 
специалист в здравни кабинети – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Детска 
градина с. Орлинци, общ. Средец; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в 
гр.Средец; 
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13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата 
за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на общински жилища в община Средец; 

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на общински жилища в община Средец; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на общински жилища в община Средец; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на общински жилища в община Средец; 

17.  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; 

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

19.  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; 

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

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

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

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 
год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., за 
проект "Реконструкция на уличната мрежа и градска среда в гр. Средец", 
сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”; 

24.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда 
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за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в 
Общински съвет – Средец; 

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

26.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 38 на Общински 

съвет – Средец./ 

 

 

 В залата влязоха Петьо Колеолов и Мартин Джермов. 

Динко Цъцаров: Уважаеми колеги,  ТОЧКА ПЪРВА от днешния дневен ред е: 

Полагане на клетва от новоизбран кмет на кметство село Орлинци. В 

деловодството на общинския съвет постъпи уведомително писмо с Решение ЧМИ–

20/14.10.2018 год. на Общинска избирателна комисия – Средец, в което се обявява за 

избран кмет на кметство Орлинци, община Средец, област Бургас, на първи тур – 

Христинка Георгиева Шопова, издигнат от ПП „ГЕРБ”. 
В изпълнение на чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация обявеният за избран кмет трябва да положи клетва и подпише клетвен 

лист. Г-жо Шопова, заповядайте,  повтаряйте след мен клетвата. 

 

 „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и 

законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите 

на гражданите от община Средец и да работя за тяхното благоденствие. Заклех 

се.” 

 

Ръкопляскания в залата. 

След полагането на клетвата г-жа Христинка Георгиева Шопова подписа 

клетвен лист. Клетвеният лист и удостоверението за избран кмет на кметство от ОИК 

са неразделна част от материалите на заседание № 38 на Общински съвет. 

 

 

Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме с ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз. имот с идентификатор 

17974.109.44 /бивш имот 109044 по КВС/, местност „Червен бряг”  по 

кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/  на гр. Средец. 
Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на 

територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 650 

24 октомври 2018 година 
 

На основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и  
местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Допуска изработването на ПУП - ПРЗ за поз.имот с идентификатор 

17974.109.44 в местността „Червен бряг”  по кадастрална карта и кадастрален 
регистър /КККР/  на гр. Средец с площ 1086 /хиляда осемдесет и шест / кв.м. с начин 
на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора и трайно предназначение на 
територията - горска с цел изграждане на: „Изложбена зала и 4 бр. бунгала”. 
       2. Одобрява заданието за изработването на ПУП - ПРЗ за поз.имот с  
идентификатор 17974.109.44 в местността „Червен бряг”  по кадастрална карта и 
кадастрален регистър /КККР/  на гр. Средец с площ 1086 /хиляда осемдесет и шест/ 
кв.м. с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора и трайно 
предназначение на територията – горска с цел изграждане на: „Изложбена зала и 
4бр. бунгала”. 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от днешния дневен ред – Докладна записка 

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

изработване на ПУП - ПРЗ за поз.имот с идентификатор 17974.109.39 /бивш 

имот 109039 по КВС/, местност „Червен бряг”  по кадастрална карта и 

кадастрален регистър /КККР/  на гр. Средец. 
Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на 

територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 651 

24 октомври 2018 година 
 

На основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и  
местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Допуска изработването на ПУП - ПРЗ за поз.имот с идентификатор 

17974.109.39 в местността „Червен бряг”  по кадастрална карта и кадастрален 
регистър /КККР/  на гр. Средец с площ 1157 /хиляда сто петдесет и седем / кв.м. с 
начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора и трайно 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

7.
предназначение на територията - горска с цел изграждане на: „Ловна хижа и два 
бр. бунгала”. 

2. Одобрява заданието за изработването на ПУП - ПРЗ за поз.имот с 
идентификатор 17974.109.39 в местността „Червен бряг”  по кадастрална карта и 
кадастрален регистър /КККР/  на гр. Средец с площ 1157 /хиляда сто петдесет и 
седем / кв.м. с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора и 
трайно предназначение на територията - горска с цел изграждане на: „Ловна хижа и 
два бр. бунгала”. 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от инж. Иван 

Жабов – Кмет на община Средец относно: 1. Предварително съгласие за право на 

преминаване, право на прокарване и  сервитут  на външен водопровод през 

поземлен имот с идентификатор 17974.100.8 – за селскостопански, горски, 

ведомствен път- публична общинска собственост, поземлен имот с 

идентификатор 17974.26.522 - местен път – публична общинска собственост, 

поземлен имот с идентификатор 17974.100.656 - за пасище - публична общинска 

собственост и поземлен имот с идентификатор 17974.20.689 - за 

селскостопански, горски, ведомствен път- публична общинска собственост по 

КККР /кадастралната карта и кадастралните регистри/ на гр. Средец до 

поземлен имот с идентификатор 17974.100.2 - друг вид производствена, складова, 

инфраструктурна сграда /бивш имот 100002/. 

   2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на външен 

водопровод за поземлен имот с идентификатор 17974.100.2 - друг вид 

производствена, складова, инфраструктурна сграда., собственост на „Алексиев 

транс” ЕООД по КККР /кадастралната карта и кадастралните регистри/ на гр. 

Средец. 
Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на 

територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 652 

24 октомври 2018 година 
 

На основание чл.29, ал.1  от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, 
ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи, 
чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване, право 

на прокарване и сервитут на външен водопровод през поземлен имот 17974.100.8 - за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

8.
селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост, 
поземлен имот с идентификатор 17974.26.522 – местен път – публична общинска 
собственост, поземлен имот с идентификатор 17974.100.656 - за пасище - публична 
общинска собственост и поземлен имот с идентификатор 17974.20.689 - за 
селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост в 
местността „Кръста” по КККР /кадастралната карта и кадастралните регистри/ 
на гр. Средец до поземлен имот с идентификатор 17974.100.2 - друг вид 
производствена, складова, инфраструктурна сграда /бивш имот 100002/ за срок от 
30 години. 
               2. Допуска изработването на ПУП – парцеларен план за  трасе на външен 
водопровод за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 17974.100.2 - друг 
вид производствена, складова, инфраструктурна сграда /бивш имот 100002/.  
              3. Одобрява заданието за изработване на ПУП – парцеларен план  за трасе на 
външен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 17974.100.2 

- друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда /бивш имот 100002/. 
 

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

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно 

управление върху част от имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр.Средец. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция 

„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 653 

24 октомври 2018 година 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.16, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Учредява право на безвъзмездно управление на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, с 

Булстат 121513231, с адрес на управление: гр.София, ул.”Екзарх Йосиф” № 12, 
представляван от Боян Магдалинчев – Представляващ ВСС, върху част от имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Средец, пл.”България” №5, а именно: 
целия втори етаж, целия трети и подпокривното пространство от масивна 
триетажна сграда /бивш хотел/ с обща застроена площ на сградата 268 кв.м., 
разположена в урегулиран поземлен имот І, в кв. 26, с площ 1221 кв.м. по плана на 
гр.Средец, с Акт за частна общинска собственост № 2517/ 13.02.2013 г.,  при граници 
на имота: УПИ ІІІ, улица, площад „България“, пешеходна зона и озеленяване. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

9.
 2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи безсрочен договор за 
учредено вещно право на безвъзмездно управление. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  14 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов        за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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 ШЕСТА – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно 

ползване върху част от имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, 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  № 654 

24 октомври 2018 година 
 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

10.
 

 1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Сдружение с нестопанска цел 
„Заедно за по-добро бъдеще“ гр. Средец, Булстат 177096726, с адрес на управление: 
гр. Средец, ул.“Цвятко Радойнов“ № 64, представлявано от Стоян Маринов – 
Председател, върху част от имот частна общинска собственост, представляващ 
общинско помещение с обща площ от 12 кв.м., разположено в североизточната част 
на втория етаж от масивна триетажна сграда с обща з.п. 240 кв.м., изградена в 
УПИ XVІІ, кв.47 по ПУП на гр. Средец, при граници на помещението: север – външен 
зид, изток – общ. помещение, юг – стълбище, запад – общ. помещение, с Акт за ЧОС 
№ 75/ 02.02.1998 г..  
 2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за учредено 
вещно право на безвъзмездно ползване 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   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов        за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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 от днешния дневен ред – Докладна записка 

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

план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община 

Средец през 2019 година. 
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 

администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване. Г-н Петър Джермов. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

11.
Петър Джермов: Преди сесията ние разговаряхме с представител на 

общинско горско предприятие, тъй като в този план става дума само за рязане на 

дървесина, ще го помоля да каже това, което сподели с мене, че очакват 10х. фиданки 

да бъдат дарени и евентуално тази година да бъдат засети, поне да има нещо засято.  

Георги Илчев: Очакваме 10х. фиданки да бъдат дарени от една фондация, това 

ще се случи най-вероятно в съвсем близко време, понеже се чака инвентаризация на 

горските разсадници на държавните предприятия, когато това е факт, те съответно ще 

ги дарят. Имаме готовност, започваме подготовката, всички останали неща ще ги 

направим много експресно. Ние търсим други варианти, които да струват по-евтино 

евентуално на общината. 

Петър Джермов: Просто да няма само рязане, а вече да има и засаждане. Да де, 

разбирам, осем години търсене, хубаво е да засаждате. 

Георги Илчев: Ние засаждаме със семена ***, идеята е да има максимален ефект 

с по-малко ресурс. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други въпроси по докладната? Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Доколкото си спомням това е предпоследната година от 

организацията на този годишен план, може да е рано да питам, но какви са 

предвижданията за сеч за следващата последна горскостопанска година. 

Георги Илчев: При всички положения ще бъде в този диапазон. Общо върху 

ползването, което е по лесоустройствен проект за този десетгодишен период е 30х. 

плътни кубични метра, но понеже в началото на периода имаше такива събития  

природни като снеговали, тогава превишихме това количество от 30х., ползвахме 

повече. Затова получихме предписание от Регионалната дирекция да ги намалим, към 

този момент е около 26х. кубични метри плътно ползването, но вие както виждате не 

го ползваме цялото т.е. дори и това сме намалили… 

Живко Гърков: Просто ориентировъчно като добив за догодина какво 

количество ще бъде, по-малко ли ще бъде от сега предвиденото количество? 

Георги Илчев: При всички случаи ще бъде в този диапазон, най-вероятно ще 

бъде близка цифра до тази. Така или иначе няма как да оставим местното население 

без дърва, вие виждате че около 15х. плътни кубика отиват точно за потребление, 

смятам че всичко е в рамките. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 655 

24 октомври 2018 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

12.
 1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от горски 
територии, собственост на община Средец през 2019 година в размер на 20870 
плътни м3. 

2.  Добивът и продажбата на добитата широколистна и иглолистна 
дървесина от склад, ще се осъществи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1, 3 и 8, ал. 2, ал. 3; чл. 
12, ал. 1 и чл. 66 от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в размер на 20870 плътни  м3 
(прогнозни количества) в т.ч.: 

● Широколистна твърда дървесина   -   15700 м3; 
● Иглолистна и мека широколистна дървесина   -   5170 м3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

13.



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

14.



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

15.



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

16.



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

17.

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

18.
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  14 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов        за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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 ОСМА от дневния ред – Докладна 

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

представители от състава на общинския съвет в постоянната комисия по 

енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и биогорива към 

община Средец. 
Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на 

територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за предложения. Г-жа Колеолова. 

Антоанета Колеолова: Г-н Гошо Атанасов. 

Динко Цъцаров: Още един човек е необходим. Двама представители трябва да 

излъчим, имате думата за предложения. 

Живко Гърков: Дефакто какви са задълженията на тези двама наши 

представители? 

Десислава Райкова: Аз ще ви отговоря г-н Гърков. Тази комисия ще се събира 

периодично и на тези събрания ще се поставят оценки за напредъка на програмата, 

дали се движат оценките, дали се изпълняват проектите, ще се създадат индикатори, с 

които също ще се извършава оценка на програмата, дали спазваме целите и дали 

реализираме възложените задачи. 

Живко Гърков: И значението на тази комисия ще има препоръчителен характер 

за изпълнението на плана за енергийна ефективност на общината така ли? 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

19.
Десислава Райкова: Ами те просто ще дават оценка дали реализираме 

програмите с това какво сме заложили в самите програми и каква оценка даваме на 

реализираните проекти. 

Динко Цъцаров: Предлагайте колеги. Г-жа Георгиева. 

Тодорка Георгиева: Предлагам Янко Германов. 

Динко Цъцаров: Други предложения имате ли? …Ако нямате други 

предложения, гласуваме решението с двете имена: инж. Гошо Атанасов и Янко 

Германов да станат представители на общинския съвет в тази комисия. Който е 

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

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 

Общинският съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 656 

24 октомври 2018 година 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Избира общинските съветници инж. Гошо Атанасов и Янко Германов за 

членове в състава на постоянната комисия по енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници и биогорива към община Средец. 
 
 
 От залата излезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на 

представител на Община Средец за участие в заседание на общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособената територия. 
Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на 

територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 657 

24 октомври 2018 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.21, ал.2 от същия закон и във 
връзка с чл. 198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

20.
               І. Упълномощава Кмета на Община Средец – инж. Иван Петков Жабов, 
представител на Общината по Закона за водите в Асоциацията по В и К Бургас, да 
гласува в общото събрание на Асоциацията по В и К – Бургас, решения, както следва: 
                1. Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за 
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ЕАД, гр. Бургас за 2019г.; 
                2. След запознаване с предвидените инвестиции в обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за 
кандидатстване на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас по процедура 
BG161М10Р002 – 1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура” по приоритетна ос 1 
на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” и даване на принципно 
съгласие „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас да започне предварителни 
преговори с финансови институции за отпускане на целеви заем в размер на не повече 
от 36 000 000 /тридесет и шест милиона/ евро за съфинансиране на проекта и 
покриване на първоначалните допустими разходи по същия, както и покриване на 
недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта; 
                3. Разни 
               ІІ. Определя Николина Пенева Дамбулова – зам.-кмет на Община Средец за 
представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по В и К – Бургас, 
при невъзможност на Кмета на Община Средец – инж. Иван Петков Жабов да 
участва лично и гласува в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К 
– Бургас за приемане на горепосочените решения. 
 
 
 В залата влезе Валери Ангелов. 

 Динко Цъцаров: Колеги, следващата ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от 

Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Поемане на 

пътни разходи. 
 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 658 

24 октомври 2018 година 
 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

21.
Отпуска за учебната 2018/2019 година средства за закупуване  на карта за 

пътуване с придружител на П. Ж. Й. от гр. Средец – обучаващ се в Център за 
специална образователна подкрепа гр. Бургас, считано от 15.09.2018г. по маршрут 
гр. Средец – гр. Бургас – гр. Средец. 

 
 
Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от днешния 

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

относно: Транспортни разходи от местоживеене до месторабота на медицински 

специалист в здравни кабинети – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Орлинци  и 

Детска градина с. Орлинци, общ. Средец. 
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 

счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

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

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  № 659 

24 октомври 2018 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 36, ал.2 от ПМС № 332 от 
22.12.2017 г., за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г., 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
            Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота, в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по маршрута гр. Средец – с. Загорци – гр. Средец (от понеделник до 
петък) и маршрута гр. Средец – с. Орлинци- гр. Средец (веднъж седмично) на 
Петрана Костова Бирбичукова – медицински специалист, обслужващ здравни 
кабинети в ОУ «Св.св. Кирил и Методий» с. Орлинци и Детска градина с. Орлинци 
при община Средец, считано от 08.10.2018 г. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  14 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

22.
  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов        за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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 с ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – 

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

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр.Средец. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, 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  № 660 

24 октомври 2018 година 
 

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

администрация, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12, ал.2 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 публичен търг с тайно наддаване на 

част от терен – публична общинска собственост с площ от 20 кв.м., с лице към 
ул.”Цвятко Радойнов”, представляващ част от имот, целия с площ от 2099 кв.м., 
находящ се в УПИ І, кв.40 а, зона трета по плана на гр. Средец, за поставяне на 
метален павилион. 

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. 
 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

23.
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  14 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов        за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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 ТРИНАДЕСЕТА от днешния дневен ред – Докладна 

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

жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища в община Средец. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, 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” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 661 

24 октомври 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: 
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища в община Средец. 

 
 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

24.
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  8 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 6 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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  въздържал се 

 
 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на 

наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в 

община Средец. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, 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” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 662 

24 октомври 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: 
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища в община Средец. 

 
 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

25.
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  8 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 6 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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  въздържал се 

 
 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Докладна записка от 

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

наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в 

община Средец. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, 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” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 663 

24 октомври 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: 
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища в община Средец. 
 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

26.
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  8 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 6 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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  въздържал се 

 
 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – 

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

Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища в община Средец. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, 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” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 664 

24 октомври 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: 
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища в община Средец. 
 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

27.
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  8 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 6 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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  въздържал се 

 
 
Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – 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. 
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 

администрация. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 665 

24 октомври 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: 

28.
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 №241 – поземлен имот с идентификатор 23529.23.13. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 23529.23.13 в размер на 387,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 23529.23.13 по КККР на 
с.Драка с площ 2802 кв.м., с нтп – друг вид земеделска земя, девета категория в 
м.”Край село”, с номер по предходен план №023013, при съседи: 23529.23.14 
23529.23.156, 23529.23.9, 23529.888.9901, с начална тръжна цена 500,00 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 – 14 

Гласували: “за” –  9 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 5 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  въздържал се 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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  въздържал се 

 
 
От залата излезе Живко Гърков. 

 Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка 

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

имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Кубадин. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

29.
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 

администрация. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 666 

24 октомври 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: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в 
землището на с. Кубадин. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  8 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 5 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  въздържал се 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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  въздържал се 

 
 

 Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА – 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 Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 

администрация. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

30.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 667 

24 октомври 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 №243 – поземлен имот с идентификатор 58712.18.207 
находящ се в землището на с. Проход. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 58712.18.207 в размер на 231,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 58712.18.207 в землището на 
с.Проход с площ 2405 кв.м., с нтп – друг вид земеделска земя, девета категория, 
местност „Около село”, при съседи: 58712.18.208, 58712.18.206, 58712.18.202, с 
номер по предходен план №000258, с начална тръжна цена 360,00 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 – 13 

Гласували: “за” –  11 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

31.
 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова  въздържал се 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

 Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТА от днешния дневен 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.Варовник. 
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 

администрация. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 668 

24 октомври 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 №245 – поземлен имот с идентификатор 10166.31.661 
находящ се в землището на с. Варовник. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 10166.31.661 в размер на 350,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 10166.31.661 в землището на 
с.Варовник с площ 1410 кв.м., с нтп – гори и храсти в земеделска земя, пета 
категория, с номер по предходен план №000661, при съседи: 10166.31.10, 10166.31.14, 
10166.31.6, 10166.31.7, 10166.31.8, 10166.31.654, 10166.31.5, 10166.31.665, 10166.31.9, 
с начална тръжна цена 390,00 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, 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

32.
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи 
договора за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  11 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова  въздържал се 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

В залата влезе Живко Гърков. 

 Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 

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

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

землището на гр. Средец. 
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 

администрация. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 669 

24 октомври 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: 
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Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в 
землището на гр. Средец. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  8 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 6 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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  въздържал се 

 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Докладна 

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

имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Гранитец. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция 

„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

Динко Цъцаров: Не знам дали забелязахте, че т.2 няма предложена цена. 

Пропуск на докладната ли е? 

Силвия Стоянова: Може.  

Динко Цъцаров: В крайна сметка какво да гласуваме? В т.1 се одобрява начална 

тръжна цена 4600 лв., но в т.2 няма начална цена за публично оповестения търг. Така 

че, какво е предложението на администрацията? 

Силвия Стоянова: Грешка е, да. При начална тръжна цена от 4600 лв. трябва да е. 

Петър Джермов: Тази докладна за кой път се входира за сесия, може ли да ми 

кажете? 

Силвия Стоянова: За трети път. А вие защо я отхвърляте, няма никакви мотиви. 

Динко Цъцаров: Г-жо Стоянова, не може да задавате въпроси на общинските 

съветници. Ако някой иска да обясни отрицателния вот от страна на съветниците, има 
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право да го направи, вие сте вносители в момента. Има ли други изказвания и 

предложения по тази докладна? Г-н Джермов. 

Петър Джермов: Аз предлагам на следващата сесия като бъде оформена 

докладната правилно, тогава да я гласуваме с цена.  

Динко Цъцаров: Това е техническа грешка, просто е пропусната сумата в т.2, 

това не е  неоформена докладна в крайна сметка. 

Силвия Стоянова: Чета т.2: Обявява за продажба чрез процедура на публично 

оповестен търг с тайно наддаване на сграда (бивш краварник) със застроена площ от 

509 кв.м., изграден в южната част на имот № 014004 (собственост на държавен 

поземлен фонд) по КВС на с. Гранитец, с Акт за ЧОС № 1905/26.11.2009г., при 

граници: имоти № 014005, 014008, 014006, 014008, 014007, 000032, 014009, 000027, 

при начална тръжна цена в размер на 4 600,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
Други разисквания не се направиха и председателят Динко Цъцаров подложи на 

гласуване проекта за решение в докладната записка с отстранената техническа грешка. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 гласа, Общински съвет 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 670 

24 октомври 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 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 4 600,00 лв. /без вкл. 

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

наддаване на сграда (бивш краварник) със застроена площ от 509 кв.м., изграден в 
южната част на имот № 014004 (собственост на държавен поземлен фонд) по КВС 
на с. Гранитец, с Акт за ЧОС № 1905/26.11.2009г., при граници: имоти № 014005, 
014008, 014006, 014008, 014007, 000032, 014009, 000027, при начална тръжна цена в 
размер на 4 600,00 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” –  9 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 5 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

35.
3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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 ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 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 ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 год. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г., за проект "Реконструкция на уличната мрежа и градска 

среда в гр. Средец", сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 
Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 

„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 

администрация. 

Динко Цъцаров: Имате думата, колеги. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Стандартен въпрос, който задавам няколко пъти, просто за 

изясняване на нещата. Значи издаването на записна заповед по някакъв вид договор е 

стандартна процедура, нали така, тя носи ли някакви допълнителни финансови 

средства за община Средец? 

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Не, това е въз основа на стойността, която е по 

договора, това е половината от стойността, тъй като вече са резултат сключените 

договори и се изпълняват, се отпускат със записна заповед за *** от стойността. 

Живко Гърков: Благодаря, това исках да чуят всички, за да не си помисли някой, 

че ще гласуваме нещо, което после ще трябва да връщаме и да плащаме. 

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Под никаква форма, това е половината от 

стойността, която е по договор, тъй като договорите са вече факт и започват да се 

изпълняват, се отпуска авансовото плащане. За обезпечаване на това вземане на фонда 

се издава тази записна заповед. 

Живко Гърков: При приемането на извършените дейности, по който и да е 

проект, в крайна сметка се приема от хора, които отпускат парите, да се види дали са 
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изпълнени както трябва ***. При положение, че управляващият орган не приеме 

или не одобри определена част от разходите за извършването на тези дейности 

съгласно договора… 

Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Т.е. управляващият орган, точно така. Те не се 

изплащат с окончателното плащане, т.е. с втората част. Това в момента е половината. 

При изплащането на втората част, ако има не приети работи стойността не се 

верифицира на 100% казано на техния език. 

Живко Гърков: Т.е. нещата остават за сметка на възложителя т.е. на общината. 

Ами да си пожелаем тогава надзора да бъде такъв от страна на инвеститора за 

възложителя, че да няма не приети дейности, благодаря. 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 671 

24 октомври 2018 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, договор за отпускане на 
финансова помощ № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 год., по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г., за проект "Реконструкция на уличната мрежа и градска 

среда в гр. Средец", сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, 
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по 
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от изпълнителния директор Живко Тодоров Живков,   

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  инж. ИВАН  ЖАБОВ  да  подпише  
Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”  в  размер  на  651 412,96  лева (Шестстотин петдесет и една хиляди 
четиристотин и дванадесет лв. и 96 стотинки) за обезпечаване на 100 % от 
заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна  
финансова помощ № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 год. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“, за проект "Реконструкция на уличната мрежа и 

градска среда в гр. Средец", сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ 
„ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 год.  
и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  14 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов        за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  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 с ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от 

днешния дневен ред – Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на 

Общински съвет – Средец, относно: Приемане на Вътрешни правила за 

организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт 

на интереси в Общински съвет – Средец. 
Докладва вносителят. 

Динко Цъцаров: Най-общо казано регламентирана е работата на комисията, за 

установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, избрана от общинския 

съвет през 2015 година. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Да ни припомните състава на комисията. 

Динко Цъцаров: Комисията е избрана с Решение №5 от 05.12.2015г., председател 

Гошо Иванов Атанасов, членове: Мирослав Пенев, Николай Танчев, Живко Гърков и 

Янко Германов. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 672 

24 октомври 2018 година 
 

        На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните 
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и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване 
на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации 

и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Средец, съгласно 
текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него. 
 
 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ   

И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  СРЕДЕЦ 
 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл.1 /1/ С тези правила се уреждат организацията и редът за извършване на проверка на 

декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на 

незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/  и за установяване на конфликт на интереси на 

следните лица : 

1. Кметовете на кметства в Община Средец 

2. Представители на Община Средец в органите на управление или контрол на търговски 

дружества с общинско участие в капитала  или на юридически лица с нестопанска цел, 

които не попадат в обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на 

Общински  съвет – Средец 

3. Управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински 

предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по 

смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, които 

не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински 

съвет - Средец 

/2/ С правилата се уреждат също и работата на комисията по §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ при 

Общински съвет – Средец, съхраняването, обработването на данните  и унищожаването на 

декларациите на лицата по ал.1, т.1 – 3. 

Чл.2.  В изпълнение на ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/  Общинският 

съвет : 

1.   Избира постоянната комисия по чл.72, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и  чл.12, 

ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ с наименование: „постоянна комисия по 

осъществяване на проверки за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси”, 

наричана за краткост в тези правила „комисията“. 

2. Приема тези вътрешни правила. 

3. По предложение на кмета на общината определя състав на комисията по чл.11, ал.2 от 

НОРИПДУКИ към кметове на кметства, ако съставът на общинската администрация в 

съответното кметство не позволява назначаване на комисия или не може да се гарантира 

спазването на някой от принципите по чл.2 от наредбата. 
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4. разглежда и взема решение по доклад на комисията, с който се установяват данни за 

несъвместимост на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези правила; 

5. Приема решения за наличие на конфликт на интереси по образувани производства за 

установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези 

правила. 

6. Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.  

Чл.3. В изпълнение на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ  председателят на Общинският съвет : 

1. Разпределя на комисията постъпили в деловодството на Общинския съвет сигнали и 

искания за извършени  корупционни нарушения и конфликт на интереси по отношение на 

лицата по чл.1, ал.1, т.1-3. 

2. Определя дневния ред на комисията.  

3. Публикува на страницата на ОС, съвместно с председателя на комисията, всички 

декларации  по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1, с изключение на част 

първа от декларациите за имущество и интереси, както и списък на неподалите в срок 

съответните декларации; 

4. Включва в дневния ред на заседание на Общинския съвет доклади и становища на 

комисията, съответно относно установени данни за несъвместимост и наличието или липса 

на конфликт на интереси на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.3, избрани от съвета. 

5. Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.  

Чл.4 /1/ Постоянната комисия по осъществяване на проверки за установяване и 

предотвратяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Средец, избрана с решение №5 от 

03.12.2015г. изпълнява функциите на  комисия по чл.72, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и  

чл.12, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ, наричана за краткост в тези правила 

„комисията“. 

/2/ Броят и състава на комисията се определя с решение на Общинския съвет. В комисията се 

избират само общински съветници. 

/3/ При осъществяване на правомощията си по ал.5 комисията приема решения с мнозинство 

повече от половината от състава си. 

/4/  При изпълнение на правомощията си комисията приема решения. С решения могат да се 

приемат доклади и становища. Решенията, докладите  и становищата на комисията се номерират.  

/5/ Комисията : 

1. утвърждава образец на декларациите за несъвместимост и промяна в декларираните 

обстоятелства по несъвместимостта съответно по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, 

ал.1 от правилата; 

2.приема, обработва данни и съхранява всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ в 

това число коригиращите на лицата по чл.1, ал.1 от тези правила; 

3.  изготвя и приема доклади по чл.3, ал.8 от НОРИПДУКИ относно спазването на сроковете за 

подаване на декларациите; 

4. води регистър на подадените декларации по чл.4, ал.2 от от НОРИПДУКИ; 

5. приема решение за образуване на проверка на декларациите за имущество и интереси на 

лице по чл.1 от тези правила в случаите на чл.13, ал.1 от от НОРИПДУКИ и извършва същата; 

6. приема решение, с което установява съответствие или несъответствие на проверявана 

декларация за имущество и интереси на лице по чл.1, ал.1; 

7.  приема решение за образуване на проверка на декларациите за несъвместимост на  и 

извършва същата; 

8. приема доклад за установяване или неустановяване на несъвместимост на съответното лице 

по чл.1; 
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9. приема решение за образуване, отказ за образуване и прекратяване  на производство за 

установяване на конфликт на интереси по отношение на кметове на кметства; 

10. предлага на общинския съвет да приеме решение за образуване, отказ за образуване и 

прекратяване на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по 

чл.1, ал.1, т.2 и т.3;  

11. извършва проверка за наличие или липса на конфликт на интереси по отношение на лицата 

по чл.1, ал.1; 

12. приема решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на кметовете на 

кметства; 

13. приема становище до Общинския съвет в рамките на проверка за установяване на решение 

на конфликт на интереси по отношение на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези правила; 

14. предоставя изискани информация и документи на Комисията за предотвратяване на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ във връзка с производства 

за конфликт на интереси; 

15. осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.   

/6/  По неуредените в тези правила въпроси относно работата на комисията се прилагат 

разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец 

Чл.5 Председателят на комисията :   

1. Свиква комисията на заседания и ръководи същите; 

2. Подписва изходящата кореспонденция на комисията; 

3. Публикува на страницата на ОС, съвместно с председателя на ОС, всички декларации  по 

чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1, с изключение е на част първа от 

декларациите за имущество и интереси, както и списък на неподалите в срок съответните 

декларации; 

4. Изпраща решенията на комисията на компетентните държавни органи; 

5. Съставя актове за установяване на административни нарушения на чл.176 от ЗПКОНПИ. 

6. Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.  

Чл.6 /1/ Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт на 

интереси по смисъла на ЗПКОНПИ за лице по чл.1, ал.1 от тези правила, може да подаде сигнал  

до постоянната комисия. 

/2/ Всеки сигнал следва да съдържа:  

1. органа, до който се подава; 

2. трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, както 

и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;  

3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако 

подателят разполага с данни за нея;  

4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на 

нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;  

5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща 

изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят 

съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;  

6. дата на подаване на сигнала;  

7. подпис на подателя.  

/3/ Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените 

в него твърдения. 

/4/ За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на 

условията по ал. 2, т. 3 – 5. 
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/5/ Всеки сигнал се регистрира незабавно след постъпването му. 

/6/ Когато сигналът не съдържа някой от посочените в ал. 2 реквизити, подателят се 

уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при 

неотстраняването им в срок сигналът ще бъде оставен без разглеждане. Срокът за произнасяне по 

сигнала започва да тече от датата на отстраняване на нередовността. 

/7/ Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност. 

Чл.8. /1/ Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните от тях, 

въвеждането на данни в регистъра по чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ, поддържането му и 

публикуването на информация и декларациите в него, проверката им, унищожаването на 

информационните носители, както и производството по установяване на конфликт на интереси се 

осъществяват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 

Чл. 9. /1/ Лицата, на които е възложено разглеждане на сигнала по чл.6, ал.1, както и които 

участват в провеждане на производството по установяване на конфликт на интереси са длъжни : 

1. да не  разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;  

2. да не разгласяват фактите и данните, които са станали известни на компетентните органи 

и длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;  

3. да опазват поверените на органите и на длъжностните лица писмени документи от 

нерегламентиран достъп на трети лица. 

/2/  Заседанията на органите по тези правила, на които се разглежда сигнал за корупция или 

конфликт на интереси и се провеждат процесуални действия по същите са закрити за външни лица. 

/3/ Копия от преписки и документи по проверки на декларации или за конфликт на интереси 

се предоставят на заинтересованото лице и държавни органи при заличаване на името и всички 

обстоятелства, от които може да се изясни самоличността на сигналоподателя.  

/4/ Лицата по ал.1 носят отговорност за неизпълнението на задълженията си по тази норма. 

/5/ Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия 

водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал има право на 

обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.. 

 

II. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ И 

УНИЩОЖАВАНЕ  НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  

Чл.10 /1/ Лицата по чл.1, ал.1, т.1-3 подават декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ пред 

комисията в определените в закона срокове. 

/2/ Всички декларации се подават на хартиен и електронен носител. 

/3/ Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 се подават по образците, утвърдени от комисията. 

Декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 се подават по образците, утвърдени от КПКОНПИ. 

/4/  Всяка подадена декларация се входира с номер и дата и отбелязва в регистъра на 

декларациите от оторизиран  служител в звеното при Общински съвет – Средец 

/5/ До 20 дни преди изтичане на срок за подаване на декларация, който е известен  на 

съответното задължено лице по чл.1, ал.1 се връчва напомнително писмо за задължението, 

подписано от председателя на ОС и председателя на комисията.  

Чл.11 /1/ Регистърът на подадените декларации има реквизитите по чл.4, ал.2 от 

НОРИПДУКИ. 

/2/ Регистърът се поддържа на хартиен и електронен носител. 

/3/ Регистърът е публичен и се публикува на сайта на Общинския съвет.  
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/4/ Данните в регистъра по отношение на лице по чл.1, ал.1 с прекратено правоотношение 

или изгубило качеството – заемащо публична длъжност“ се заличават до един месец от настъпване на 

съответния факт. 

Чл.12  В срок до един месец от подаването на декларацията за имущество и интереси 

деклараторът по собствена инициатива може да направи промени в декларацията си, когато това се 

налага за отстраняване на непълноти и грешки. Коригиращата декларация се подава с изцяло нов 

образец и получава входящия номер на коригираната декларация. 

Чл.13 /1/ На сайта на Общинския съвет се създава и поддържа  отделна рубрика „Декларации 

и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ“. 

/2/ В рубриката се публикуват : 

1. Всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1 с изключение 

на част първа от декларациите по чл.35, ал.1 ,т.2 и съответстващите им  декларации по 

чл.35, ал.1, т.4, с които се изменят декларирани обстоятелства по част първа; 

2. Регистъра на декларациите по чл.11 от тези правила; 

3. Списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси, изготвен от комисията. 

/3/   Декларациите за несъвместимост и за промяна в обстоятелствата по несъвместимостта и 

декларациите за имущество и интереси и за промяна в декларираните обстоятелства се публикуват 

до един, съответно до два месеца от изтичане на сроковете за подаването им. При публикацията 

съответните лични данни се заличават. 

/4/ Публикацията на документите по ал.2 се извършва на основание съвместна резолюция на 

председателя на Общинския съвет и на комисията, поставена върху хартиения носител на съответния 

документ. Елекронният им вариант се публикува до два работни дни от издаване на резолюцията от 

оторизиран служител на звеното по чл.29а от ЗМСМА.  

Чл.14 /1/ Хартиените и електронните носители на декларациите се съхраняват в каса и не се 

изнасят извън помещенията на Общинския съвет. 

/2/ Предоставянето на копия от декларациите се извършва само по искане на компетентен 

орган и след решение на постоянната комисия. 

/3/ Декларациите на лицата по чл.1, ал.1, подадени на хартиен или електронен носител, както 

и предоставените или събрани служебно във връзка с тях документи се съхраняват до изтичането на 

пет години от прекратяване на правоотношението или изгубване на съответното качество. 

Чл.15 /1/ Достъп до декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, съответно до информацията по 

тях, която не е публикувана е ограничен. 

/2/ Достъп до декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ  съответно до информацията по тях, 

която не е публикувана, както и право да обработват данни по тях, съгласно чл.4, ал.5 от 

НОРИПДУКИ,  имат само : 

1. Председателят на Общинския съвет; 

2. Председателят и членовете на комисията; 

3. Оторизиран служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА. 

/3/ Лицата по алинея 2, подписват декларация, че се задължават да спазват режима за защита 

на личните данни и няма да разпространяват данни станали им известни във връзка с достъпа до 

декларациите, която е  приложение 1 и  е неразделна част от настоящите правила. 

Чл.16 /1/ След изтичане на срока по чл.11, ал.3 хартиените и електронни носители на 

съответните декларации, както и всички техни електронни копия, а също предоставените или 

събрани във връзка с декларациите документи се се унищожават. 

/2/ Хартиените носители подлежат на  нарязване, а електронните се унищоват, за което се 

съставят съответните протоколи.  
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III. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ  

Чл.17 /1/ В срок до един месец  от изтичането на сроковете за подаване на декларации за 

имущество и интереси комисията изготвя доклад до председателя на Общинския съвет за 

неподадените в срок декларации. Към доклада се прилага списък на неподалите в срок декларации за 

имущество и интереси лица по чл.1, ал.1 от тези правила. 

/2/ В случай, че няма неподадени в срок декларации за имущество и интереси комисията също 

в срока по ал.1 изготвя доклад до председателя на Общинския съвет, в който  този факт се отразява. 

Чл.18 Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на съдържанието на 

декларациите за имущество и интереси на лицата по Чл.1, ал.1  при наличие на някое от следните 

основания: 

1. При подаване на сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси, съответно 

при предаване в електронна медия или публикация, които отговарят на условията по чл.6, 

ал.2, т.3-5 от тези правила; 

2. Когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при 

образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка; 

3. Ако лице, заемащо публична длъжност по чл.1, ал.1 работи в звено на администрацията, 

което според методология, приета от КПКОНП и установено с акт на постоянната комисия 

е с висок корупционен риск. 

Чл.19 /1/ При наличие на някое от основанията по чл.18 и въз основа на доклад на 

председателя на комисията  или определен от него член комисията приема решение за образуване на 

проверка на декларациите за имущество и интереси на съответното лице. Решението се връчва на 

заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и представи доказателства в 7-

дневен срок от получаването му. 

/2/ Проверката обхваща достоверността на фактите от декларациите за имущество и интереси, 

които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните или общинските 

органи, органите на съдебната власт и други институции, до които комисията има осигурен достъп. 

Тя не обхваща фактите от декларациите, до които комисията не е оправомощена по специален закон 

да поиска и получи информация. 

/3/ При условията на ал.2 се преверяват всички факти, до които комисията има достъп във 

всички декларации на съответното лице.  

/4/ Проверката на декларациите се извършва в срок до два месеца от образуването и протича, 

независимо от установяването на конфликт на интереси или дисциплинарното производство срещу 

същото лице. 

Чл.20 /1/ В хода на проверката комисията събира доказателства чрез : 

 1. достъп до електронните регистри, до бази данни и до други информационни масиви на 

първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни за декларираните факти, 

поддържани от други държавни органи по реда на чл. 7, ал. 8 от Наредбата за общите изисквания към 

информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (ДВ, бр. 5 от 2017 г.) 

чрез централен компонент, управляван от председателя на Държавна агенция „Електронно 

управление“; 

 2.  искания на информацията от държавните органи, органите на местното самоуправление и 

местната администрация, органите на съдебната власт и от други институции, пред които 

декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване, в които се посочва актът 

на образуване на проверката и по които адресатът е длъжен да предостави съответната информация в 

срок от 30 дни от получаването им. 

 /2/ Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти със събраните по реда на 

ал.1 доказателства. 
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 Чл.21 При установено несъответствие между декларираните факти и информацията, 

получена по реда на чл.20, ал.1 от тези правила  комисията уведомяват писмено лицето, подало 

декларацията, като указва в какво се състои констатираното несъответствие и му дава 14-дневен срок 

от получаване на уведомлението за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните 

обстоятелства. Отстраняването се извършва по реда за подаване на декларациите, като в случай на 

несъгласие с дадените му указания лицето може да направи възражение и да представи доказателства 

в същия срок. 

 Чл.22 /1/  Ако комисията не установи несъответствие проверката на декларациите приключва с 

приемане на решение за съответствие, което съдържа фактическа част относно проверените 

декларирани факти и информацията, диспозитив със заключение за съответствие, дата и подписите на 

членовете на комисията.  

 /2/ Ако комисията установи несъответствие, което не е отстранено по реда на чл.21, проверката 

приключва с приемане на решение за несъответствие, което съдържа фактическа част относно 

проверените декларирани факти и информацията, диспозитив със заключение за съответствие, дата и 

подписите на членовете на комисията.  

 /3/ Решенията се връчват на заинтересованото лице и се изпращат на председателя на 

Общинския съвет за сведение. Към тях  се прилагат декларацията/декларациите и носителите на 

информацията, получена по реда на чл.20. 

 /4/ Решението по ал.2 подлежи на оспорване от заинтересованото лице по реда на АПК в 14-

дневен срок от връчването му пред  Административен съд – Бургас. 

 /5/ Ако установеното несъответствие е над 5 000лв. влязлото в сила решение по ал.2 се 

изпраща на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс.  

Чл.23 /1/ Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на съдържанието на 

декларациите за несъвместимост на лицата по чл.1, ал.1  при наличие на някое от следните основания: 

 1. на всяка подадена декларация от лице по чл.1, ал.1 в срок от един месец от подаването й; 

 2. при подаден срещу лицето сигнал за несъвместимост; 

 3. когато в хода на друга проверка се открият нововъзникнали факти и обстоятелства, както и 

факти и обстоятелства, които не са били известни при извършване на проверката по т.1. 

 /2/ При наличие на основанията по ал.1, т.2 и т.3 проверката  на декларацията за 

несъвместимост на лицата по  чл.1, ал.1, се образува с решение на комисията по предложение на 

нейния председател или член.  Решението се връчва на заинтересованото лице, което може да направи 

писмени възражения и представи доказателства в 7-дневен срок от получаването му. 

/3/ Проверката се провежда за срок от един месец от приемане на решението за образуването й.  

/4/ Тя протича при условията на чл.19 и чл.20. Адресат на искане за информация от комисията 

изпраща същата в 14-дневен срок от получаване на искането. 

/5/ Проверката приключва с доклад на комисията, адресиран до Общинската избирателна 

комисия по отношение на кметовете на кметства  и до Общински съвет – Средец в случаите на чл.1, 

ал.1, т.2 и т.3. Докладът съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и 

информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на несъвместимост 

в съответствие с изискванията, предвидени в съответните нормативни актове, дата и подписите на 

членовете на комисията. Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на 

информацията. 

/6/ При установени данни за несъвместимост в доклада по отношение на кмет на кметство 

Общинската избирателна комисия образува производство за установяване на несъвместимост.  

/7/ При установени данни за несъвместимост в доклада по отношение на лице по чл.1, ал.1, т.2 

и т.3 Общинският съвет връчва доклада и съответните материали на заинтересованото лице, което 
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може да направи писмени възражения и представи доказателства в 7 – дневен срок от 

получаването му. Проверката приключва с решение на Общинският съвет, прието въз основа на нов 

доклад на комисията, в който се обсъждат евентуално представените от съответното лице възражения 

и доказателства.  

/8/ Решенията по ал.7 се връчват на заинтересованото лице. Решение на Общинския съвет, с 

което е установена несъвместимост  подлежи на оспорване от заинтересованото лице по реда на АПК 

в 14-дневен срок от връчването му пред  Административен съд – Бургас 

/9/ При установена несъвместимост с влязло в сила решение органите по ал.5 предприемат 

действия по осъществяване на последиците от несъвместимостта, предвидени в съответните закони. 

 

IV. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА 

ИНТЕРЕСИ 

Чл.24 /1/  Когато лице по чл. 1, ал. 1 от тези правила  има частен интерес по смисъла на чл. 53 

от ЗПКОНПИ, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие 

или задължение по служба.  

/2/ Комисията е длъжна да направи отвод на лице по чл. 1, ал.1,  ако разполагат с данни за 

негов частен интерес във връзка с изпълнение на конкретно правомощие или задължение по служба. 

/3/ Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникването им или след узнаването 

на данни за наличие на частен интерес и се мотивират. 

Чл. 25 /1/   Производството по установяване на конфликт на интереси по отношение на 

лицата по чл.1, ал.1, т.1-3 от тези правила се образува: 

1. при подаден сигнал по чл. 6, ал. 1, съответно по чл. 6, ал. 4;  

2. служебно, по решение на Общинския съвет в случаите на чл.1, ал.1, т.2 и т.3, а за кметовете 

на кметства – на комисията; 

3. по искане на лице по чл. 1, ал. 1.  

/2/ Трите основания се регистрират незабавно след възникването им в специален регистър. 

Чл.26 /1/ Производството за установяване на конфликт на интереси се образува служебно по 

чл.25, ал.1, т.2   по решение на Общинския съвет в случаите на чл.1, ал.1, т.2 и т.3 и на комисията по 

отношение на кметове на кметства, съответно по предложение на постоянната комисия и 

председателя или член на постоянната комисия, ако при осъществяване на служебните си 

задължения са установили конкретни данни, пораждащи съмнения за конфликт на интереси.  

Чл.27 /1/ Искането по чл. 25, ал.1, т. 3 трябва да съдържа: 

1. трите имена и длъжността на лицето; 

2. описание на конкретния случай, по отношение на който се отправя искането; 

3. дата на подаване на искането;  

4. подпис на подателя. 

/2/ Когато искането не отговаря на условията по ал. 1, лицето се уведомява от комисията да 

отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването 

им в срок производството по искането ще бъде прекратено. 

/3/ По отношение на искането се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал. 3, 5 и 7. 

Чл.28 Производството по установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 

месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението. 

Чл.29 /1/ Образуването, отказът от образуване и прекратяването на производството се 

извършват с решение на Общински съвет – Средец по предложение на комисията за лицата по чл.1, 

ал.1, т.2 и т.3, а  за кметовете на кметство – с решение на съответната постоянна комисия по 

предложение на неин председател или член. 
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/2/ Производството протича в срок до два месеца от образуването му. При случаи на 

фактическа и правна сложност срокът може да се продължи еднократно с 30 дни.  

/3/ Производство по ал.1 не се образува или образуваното производство се прекратява, когато: 

1. в сигнала или искането липсва някой от реквизитите по чл. 6, ал. 2, съответно по чл. 27, ал. 

1, и недостатъкът не е отстранен в указания срок; 

2. са изтекли сроковете по чл. 28; 

3. сигналът или искането са подадени до некомпетентен орган; 

4. сигналът или искането са подадени повторно по въпрос, по който има влязъл в сила акт, 

освен ако се основават на нови факти или обстоятелства; 

5. сигналът или искането са подадени спрямо същото лице и по същия въпрос, по който има 

висящо производство, независимо дали е във фазата на издаване, или на оспорване на акта; 

6. сигналът е подаден срещу лице, което не заема публична длъжност по чл.1, ал.1, т.1-3.  

/4/ Проверката за наличието или за липсата на предпоставките по ал. 2 се извършва от 

комисията. 

/5/ В случаите на ал. 3, т. 3 сигналът или искането се препращат незабавно на компетентния 

орган, за което се уведомява подателят. 

Чл.30 Проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси на кметовете на 

кметства и на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3, когато са избрани с решение на съответния общински 

съвет, се извършва от постоянната комисия на Общински съвет – Средец  

Чл.31 Доказателствата за наличието или за липсата на конфликт на интереси се събират по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

/2/ Комисията изисква и получава информация от органи на държавната власт, от органи на 

местното самоуправление, както и от физически и юридически лица. В искането се посочват 

номерата на решенията за избор на комисията и за образуване на производството.  

(3) Органите и лицата по ал. 2 са длъжни в 7-дневен срок от получаването на искането да 

представят необходимата информация и документи. 

Чл.32 Лицето, срещу което е образувано производството осъществява правото си на защита като : 

1. комисията му предоставя за запознаване на хартиен или електронен носител 

основанието за образуване на производството и всички събрани доказателства при 

спазване на правилата по глава седма от ЗПКОНПИ относно защитата на подалия 

сигнала и чл.9, ал.1, т.1-3 от тези правила; 

2. предоставя му се дава възможност да направи възражение в 7-дневен срок от 

предоставяне на преписката; 

3. представи и/или сочи нови доказателства, които да се съберат; 

4. се изслушва от комисията, за което поканата се връчва не по-късно от 7 дни преди 

датата на изслушването и се съставя протокол, подписан от членовете на комисията 

и заинтересованото лице. 

5. Ползва адвокатска защита. 

Чл.33 /1/ Когато производството е образувано по отношение на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3, 

комисията приема становище за наличие или липса на конфликт на интереси или за прекратяване на 

производството, което внася в Общинския съвет, ведно с цялата преписка в 7-дневен срок от 

приемането му. 

/2/ Становището съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и 

информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на конфликт на 

интереси или за прекратяване на производството, дата и подписите на членовете на комисията.  

/3/ Общинският съвет разглежда становището на първото си заседание след внасянето му и 

въз основа на него приема решение за установяване или неустановяване на конфликт на интереси 
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или за прекратяване на производството. Общинският съвет може да върне преписката на 

комисията за събиране на допълнителни доказателства. 

Чл.34 /1/ Когато производството е образувано по отношение на кмет на кметство постоянната 

комисия, се произнася с мотивирирано решение за наличието или липсата на конфликт на интереси 

или за прекратяване на производството.  

/2/ Актът по ал. 1 съдържа:  

1. наименованието на органа, който го издава; 

2. адресата на акта; 

3. фактическите и правните основания за постановяването му;  

4. направените от лицето възражения и мотиви в случай на неприемане;  

5. диспозитивна част, в която се установява липсата или наличието на конфликт на интереси и 

се налага глоба по чл. 171 от ЗПКОНПИ или се прекратява производството; 

6. срок и съд, пред който може да се обжалва;  

7. дата на издаване и подпис/подписи. 

(3) При установен конфликт на интереси не се съставя акт за установяване на 

административно нарушение и не се издава наказателно постановление, а глобата се налага с акта по 

ал. 1. 

(4) В акта, с който е установен конфликт на интереси, се посочва и срок за доброволно 

изпълнение на наложената глоба.  

Чл. 35. /1/ Решенията по чл.33, ал.3 и чл.34, ал.1 се връчват на : 

1. заинтересованото лице;  

2. окръжната прокуратура по седалището на органа по чл. 26, ал. 1. 

/2/ Актът, с който се установява конфликт на интереси, може да се оспори от 

заинтересованото лице в 14 – дневен срок от връчването му пред Административен съд – Бургас   по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

/3/ Прокурорът може да подаде протест срещу решение, с което не се установява конфликт на 

интереси пред съда в срок един месец от съобщаване на решението. 

Чл. 36. Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси, освобождаването от 

заеманата длъжност се осъществява по ред, предвиден в съответния закон. 

 (2) Влезлият в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по отношение на кмет на 

кметство, се съобщава и на съответната Общинска избирателна комисия. 

Чл. 37. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно глава осма от ЗПКОНПИ, 

АПК и НОРИПДУКИ. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ : 

§1 Тези правила се приемат на основание чл.10, във връзка с §3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на НОРИПДУКИ. 

§2 Общинската администрация предава декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на 

лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.3, подадени при кмета на Община Средец  на комисията в 14-дневен срок от 

приемане на тези правила с двустранен протокол, който се подписва от секретаря на общината и 

председателя на комисията. 

§3  Декларациите на лицата по чл.1, ал.1 се публикуват на интернет-страницата на Общинския 

съвет в срок до 5.11.2018г. 

§4 Докладът по чл.17 от тези правила за подадените през 2018г. декларации се изготвя до 

5.11.2018г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

ПО ЧЛ.15 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА 

НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ     В 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  СРЕДЕЦ 

 

 

 

 
 С настоящата подписаният ………………………………………………………..……………….. , 

в качеството си на …………………………………………….. 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

 

Че ще спазвам регламент (EС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни във връзка с достъпа 

ми до декларации за имущество и интереси, подадени в Общински съвет – Средец, както и че няма 

да разпространявам факти и обстоятелства от тези декларации, станали ми известни при изпълнение 

на служебните ми задължения. 

 

 

 

 

 

 

 Гр. ……………                                                               ДЕКЛАРАТОР : 

           …………..……. 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА – 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 д-р Светла Джермова – член на постоянната комисия. 

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  № 673 

24 октомври 2018 година 
 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Отпуска еднократни финансови помощи на: 
 Д. Д. Т., 64 г., живуща в гр. Средец – сумата от 100 лева; 
 К. С. Д., 45г., живуща в с. Д. – сумата от 50лева; 
 С. А. Р., 42г., живуща в гр. Средец – сумата от 60лева; 
 Д. И. Й., 35г., живущ в гр. Средец – сумата от 25лева; 
 П. И. П., 54г., живущ в с. З., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 Б. П. И., 58г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 З. Я. Д., 44г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева. 

 
 

Динко Цъцаров: Последна ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – 

Питания. След края на миналата сесия г-н Живко Гърков входира питания относно 

плащанията по арендните договори между община Средец и „Агролес” ООД. 

Отговорът, който постъпи от страна на администрацията на 15.10.2018г., ще бъде 

прочетен от г-жа Юлия Иванова. 
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 Динко Цъцаров: Г-н Гърков. 

 Живко Гърков: Реплика на отговора. Уважаеми колеги, уважаеми представители 

на общинската администрация, всички присъстващи, благодаря за отговора, който е 

направен обстоятелствено за разлика от предния път и няма разминаване в цифрите. 

Въпреки това прилагайки една елементарна логика, не мога да бъда удовлетворен 

изцяло от отговора и ще ви кажа по какви причини. Първо, по т.2 – постарах се малко 

да поразгледам счетоводна и правна практика и никъде не видях, че щом платимата 

първа вноска изтече в нужния гратисен период, това означава, че не трябва да бъде 

индексиран с коефициента на инфлация. Ще ви дам пример, ами ако инфлацията беше 

сто процента и тези четири години сумата за арендната вноска не е индексирана, това 

какво означава, че арендаторът печели близо петдесет процента. Тъй като 

първоначалната вноска, която прави на петата година, е това, което е по сключен 

договор, а не това, което е реалният коефициент съгласно съществуващата инфлация, 

слава богу такава инфлация не е имало и в случая загубата е  малка, да допуснем. Но 

все пак не виждам основание да не се индексира съгласно инфлацията през  първите 

четири години гратисен период. И по т.3, относно промяната на договора с анекс 

сключен еднолично от кмета на общината на 06.10.2016г., обърнете внимание, това е 

след изтичане на четиригодишния гратисен период, в който арендаторът тъй като не 

плаща ползва цялата площ, точно тогава решава, че това не го устройва и подава 

искане да му бъде намалена арендната площ. С отговора цитирам точно „с 

изменението на договора не се надвишават правата, предоставени с първоначалния 

договор”, не виждам обаче никъде основанието за това, защо не се превишават 

правата и на основанието на кой закон или подзаконов нормативен документ това е 

така. Обърнете внимание на нещо друго, общинският съвет въобще не е информиран 

за този анекс т.е. излиза, че ако не бях задал въпроса, ако не бях питал по принцип в 

следствие на искането от арендатора за закупуването на земите, общинският съвет 

досега нямаше да знае, че има извършен анекс договор, с който с близо сто декара се 

намаля площта за аренда, вследствие на което пада арендната вноска. Ще ми кажете, 

че съм завишил малко общата площ, обаче не забравяйте, че сме виждали два 

договора, които сме сключили ние вече като общински съвет са долу-горе пак на 

същата стойност около сто декара. И накрая искам да задам един въпрос, на който 

мисля, че общинската администрация може да отговори веднага. На 10.10.2018г. т.е. 

преди четиринадесет дни изтече крайния срок за изплащане на арендните вноски за 

следващата стопанска година, платени ли са парите. Може ли някой да отговори 

арендатора привел ли е сумата за следващата стопанска година, тъй като по договор 

трябва да ги приведе. Мисля, че това нещо няма нужда от един месец за отговор. Да 

или не. Има ли някаква информация от присъстващите представители на общинската 

администрация, приведена ли е сумата за арендна вноска за следващата стопанска 

година как е по договор. В момента няма никой от счетоводството и няма го и кмета 

на общината, и никой не може да ми отговори на такъв елементарен въпрос. 

Извинявайте, това не е сериозно. Защото, пак ви обръщам внимание, в момента 

продажба не е осъществена, така че арендатора трябва да си изпълнява задължението 

по договора. За съжаление по неведоми пътища господни не знам по чия 

благосклонност все ***, че няма предвидена гаранция съгласно сключения договор от 

2012г. т.е. община Средец като наемодател не може да наложи никакви санкции на 
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арендатора, че не си е спазил задълженията по договора. Толкова за коректността и 

сериозността на арендатора и бъдещ вложител на крупна сума вложения на 

територията на община Средец. И пак ще повторя нещо, което казах и миналия път, не 

виждам абсолютно никаква юридическа пречка арендаторът да вложи тези пари и като 

арендатор, а не като собственик на тези земи. Благодаря ви, това е. 

 Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за други изказвания и питания към 

администрацията. 

 Живко Гърков: Аз искам да запитам, все пак ще ми бъде ли отговорено на сега 

поставения въпрос и в рамките на какво време. 

 Динко Цъцаров: Г-жо Дамбулова. 

 Николина Дамбулова: Като има зададен въпрос ще бъде отговорено. 

 Динко Цъцаров: Г-н Петър Джермов. 

 Петър Джермов: Аз имам едно предложение, ако е възможно да бъде поканен 

г-н Петко Георгиев, човекът на когото продадохме половината център в Дюлево и да 

ни каже какво става с неговия проект, ще стартира ли изобщо, няма ли да стартира тъй 

като имаше някакви гръмки обещания за строежи, а дефакто нищо до сега няма. Ако е 

възможно да бъде поканен на комисиите евентуално. 

 Динко Цъцаров: Поемам го като ангажимент, ще го поканя. Друг е въпросът, г-

жо Камбурова, той длъжен ли е да се отзове на тази покана, но аз ще го поканя. 

Ирина Камбурова: Не, по никой начин не можете да го задължите. 

 Петър Джермов: Искам да попитам, при извършването на ремонтните дейности 

на улиците в град Средец, какво се случва с демонтираните паветата, съхраняват ли се 

някъде, какво става с тях. 

 Георги Станилов: Съхраняват се в склада на ОП „ОБЧ”, има охрана денонощна, 

организирано е, отделят се паветата от пясъка и т.н. 

 

Други питания не постъпиха. 

 
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 

закри Тридесет и осмото заседание на Общински съвет на община Средец. 

 

29.10.2018г.         

 гр. Средец 

 

 

Изготвил протокола:                      

                                   /Даниела Петрова/ 

 

                                                              Председател: 

                                                                                       /Динко Цъцаров/ 

 

 

 

                                                                    Секретар: 

                                   /Яна Биюкова/ 




