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На 14 март 2013 година /четвъртък/ в град Средец, в съответствие с чл.29 
ал.2 т.1 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Средец и взаимодействието му с общинската администрация в зала №1 на 
общинска администрация от 17.30 часа се проведе Двадесет и четвърто заседание 
на Общински съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: инж. Иван Жабов – кмет на община Средец; 
Николина Дамбулова – зам. кмет на община Средец; Бончо Богданов – секретар 
на община Средец; директори на дирекции; гости.  

На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника:  
1.     Надежда Ангелова Палова  
2.     Георги Димитров Вълчев 
3.     Петър Славов Ангелов 
4.     Иван Димов Георгиев 
5.     Иванка Йорданова Ковачева 
6.     Димитър Нейчев Калайджиев 
7.     Марин Георгиев Клинков  
8.     Георги Стойков Георгиев 
9.     Никола Димов Чолаков 
10.     Янка Атанасова Стойчева 
11.     Красимира Славова Кадийска-Георгиева 
12.     Петьо Георгиев Колеолов  
13.     Янко Калудов Германов    
14.     Стоянка Тодорова Иванова 
15.     Димитър Киряков Янков 

 



 

                                                                                   Председател: 
                                                                                                   Секретар-деловодител: 

2.
Отсъстваха по уважителни причини Ненчо Атанасов Ненчев и Динко Янев 

Цъцаров.  
За заседанието закъсняха д-р Красимира Славова Георгиева. 
След като констатира, че е налице необходимият кворум, председателят д-р 

Надежда Палова откри Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет 
/ОбС/. 

Председателят представи на общинските съветници проекта за дневен ред. 
Промени по него не се извършиха и председателят го подложи на гласуване. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
В залата влезе д-р Красимира Славова Георгиева. 
Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Средец протече при 

следния 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Питания. 
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Бюджет на Община Средец за 2013 година; 
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Откриване процедура по приватизация на недвижим имот, 
представляващ: УПИ ІV – отреден за „Център за долекуване и други социални  
дейности” в квартал 114 по ПУП на гр. Средец с площ на парцела 8185 кв.м., 
ведно с находящите се в него, масивна двуетажна сграда със застроена площ от 
437 кв.м., масивна двуетажна сграда със застроена площ от 110 кв.м., масивна 
едноетажна сграда със застроена площ от 531 кв.м., паянтова сграда със 
застроена площ от 141 кв.м. – гараж с канал за коли и паянтова сграда със 
застроена площ от 100 кв.м. – гараж, складове. 

 
/Докладните записки са в писмен вид към папката на заседание №24 на 

Общински съвет – Средец./ 
 
 

ТОЧКА ПЪРВА – Питания. 
Не постъпиха към кмета, общинските съветници и общинската 

администрация устни и писмени питания от присъстващите в залата.  
 

ТОЧКА ВТОРА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Бюджет на Община Средец за 2013 година – докладва 
Анета Колеолова – директор на дирекция „Финансово – счетоводни дейности и 
човешки ресурси” при общинска администрация. Г-жа Колеолова предложи нов 
вариант на проекта за решение в докладната записка, отразен в решението. 

Янка Стойчева: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмете, 
уважаеми общински съветници и гости на днешната сесия, на обсъждането на 
дванадесети март, което проведе постоянната комисия по „Финанси, стопанска 
дейност, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол” 
се направи подробно разискване на бюджета, който общинска администрация ни 
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представи за обсъждане. Направени бяха предложения от комисията, които 
залегнаха в бюджета, който ни се предлага днес за гласуване, така че 
предложението на комисията по финанси е: „Предлага на общинските съветници 
да гласуват Бюджета на община Средец за 2013 година така както ни е предложен 
в този вид”. 

Георги Георгиев: Госпожо председател, господин кмете, уважаеми 
общински съветници, гости, в залата ни днес е тихо, за съжаление отвън не е 
тихо. Искам да започна с това, когато беше общественото обсъждане на бюджета, 
ние допуснахме една съществена грешка, че нямаше достатъчно граждани, които 
да присъстват на обсъждането на бюджета и проекта за бюджет беше представен 
само като макро рамка без подробен разчет на всички средства по приходи и 
разходи. Може би този наш пропуск води до това, което се слуша отвън. Ако 
имаше един оперативен диалог между кметовете на населените места и тези 
които разработват общинския бюджет, в лицето на кмета, нямаше да се стигне до 
това. Мисля, че в един бюджет който за разлика от други бюджети е почти с един  
милион и повече, това е най-големия бюджет, който приема нашата община. Със 
собствени приходи един милион и половина близо над субсидията от държавния 
бюджет. И сега не искам да си затваряме ушите и очите, затова което става. На 
обсъжданията на комисиите бяха направени някои предложения за изменение в 
бюджета на общината, които аз в това което последно ни беше дадено и това 
което беше предоставено преди малко, нямахме възможност да видим дали тези 
предложения за промени са отразени. Това касаеше най-вече за предоставяне на 
субсидия за общинска болница в размер на сто хиляди лева и може би това беше 
най-същественото изменение, което трябва да направим. Аз затова задавам 
въпроса, за да не отивам в подробности за другите предложения, да ли те бяха 
взети в предвид и това което ни е последно предоставено, отговаря на 
становищата на постоянните комисии.  

В залата влязоха протестиращите отвън граждани. 
Д-р Надежда Палова: Много моля за ред в залата, гостите които влязоха да 

запазят тишина и да си заемат местата. 
Георги Манев: Ей ги маскарите отпред. 
Д-р Надежда Палова:  Г-н Георгиев. 
Георги Георгиев: Ами да изчакам да влязат и останалите. 
Георги Манев: Ти ако искаш недей чака. 
Георги Георгиев: Аз мисля, че трябва да има някаква коректност да се 

изслушваме и първо не ме знаете какво говоря в момента. 
Георги Манев:  Защо заставаш отпред, какъв си ти че заставаш отпред. 
Иванка Ангелова: На кой говориш така, я млъкни бе. 
Д-р Надежда Палова: Запазете тишина, ако обичате. Запазете ред в залата. 
Иванка Ангелова: Ред вие го въдворете малко. Как може органа „Общински 

ред и сигурност” да блъска хората, ще ги изшкемби на вратата бе, чия заповед е 
тази. Кой ви заповяда да бутате гражданите, кой. 

Д-р Надежда Палова: Запазете тишина в залата. 
Ангел Божидаров: Нарушавате законите на Република България и ще 

бъдете съдени затова нещо. 
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Д-р Надежда Палова: Запазете тишина в залата.  
Димитър Байрактаров: По закон трябва да сте осигурили места на хората 

къде да седнат, Закона за местното самоуправление и администрацията е 
категоричен. Учете се да ги спазвате тези закони, не гледайте така осигурете 
места на хората, аз мога и прав да стоя. 

Д-р Надежда Палова: Моля, запазете тишина в залата, за да продължим 
заседанието. 

Иванка Ангелова: Хората не са влезли изчакайте. 
Д-р Надежда Палова: Хората знаят, че от 17.30ч. е сесията, така че запазете 

тишина. Г-н Георгиев имате думата. 
Георги Георгиев: Ще изчакам за малко тишина. 
Д-р Надежда Палова: Имате думата г-н Георгиев. 
Георги Георгиев: Така, за тези които влязоха малко по-късно и които 

използват обсъждането на общинския бюджет за печелене на някакви 
политически дивиденти, ще искам малко да повторя. 

Георги Манев: Ууууу, кой печели политически дивиденти. 
 Георги Георгиев: Г-н Манев, ако искате да превръщате заседанието на 

Общинския съвет в Средец на цирк… 
Георги Манев: Нали ви видяхме какво струвате. 
Георги Георгиев: Вие въртяхте хоро. 
Георги Манев: Всички сте мафия. 
От гражданите в залата се чуваше мафия. 
Георги Манев: Не ми говори на мен за политически дивиденти.  
Георги Георгиев: Ще запазите ли малко тишина. 
Иванка Ангелова: Не намесвайте партиите, моля ви. 
Димитър Байрактаров: Кмета да обясни на хората, какви са тези други 

разходи в страната. 
Георги Георгиев: Вие си платете наема на хижа „Божура”. 
Д-р Надежда Палова: Г-н Манев запазете тишина, ще ви бъде дадена 

думата да се изкажете, много моля за ред в залата. Г-н Георгиев има думата в 
момента. 

Георги Георгиев: Бях стигнал до там, че на заседание на комисията ние 
предложихме да влязат няколко изменения в бюджета, за субсидия от сто хиляди 
лева за общинска болница. Въпросът ми е към администрацията дали това 
предложение на съветниците е отразено. Вторият въпрос, който бяхме поставили 
е по отношение на някои разходи дали не биха могли да  бъдат съкратени, защото 
когато обсъждаме един бюджет, ние трябва да погледнем неговата приходна и 
разходна част. Аз в началото споменах, че ние тази година имаме с милион и 
половина повече местни приходи отколкото предни години, за първи път 
бюджета на община Средец е по - висок в местните приходи. 

Георги Манев: Съдрали са ви кожата с една дума. 
Д-р Надежда Палова: Г-н Манев запазете тишина, ще бъдете изведен от 

залата. Запазете тишина моля Ви. 
Георги Манев: Взел да обяснява на хората, че какво е гордостта на г-н 

Георгиев - един милион глоби. 
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Георги Георгиев: Това не ние гордостта, първо изчакайте да чуете това 

което имам да кажа. 
Георги Манев: Да, БСП-то ще каже, хайде слушам те. 
Георги Георгиев: Първото предложение от общинските съветници, което 

беше направено за субсидия от сто хиляди лева за болницата е изпълнено. 
Другото предложение, което беше направено е за 17960лв., които бяха записани, 
че трябва да са разпределят в общинска администрация за извънучилищни 
дейности, да бъдат предоставени на училищата по норматив четиринадесет лева 
на дете, това нещо отразено ли е в промените за бюджета.  

Анета Колеолова: Да, отразено е. 
Георги Георгиев: Отразено е. Когато сме обсъждали отчета за бюджет, там 

видяхме, че има разходи, които надали са достатъчно обосновани. Искам да кажа 
няколко звена, които бяха направени в общината, които разходват голяма част от 
бюджета. Първо беше изградено общинско предприятие „Общински гори”, което 
в отчета или излезе на печалба т.е. приходите от него бяха повече от колкото 
разходваните средства, значи това е дейност която се самофинансира. Но ние 
създадохме едно звено и сега тука някой да не вика ууу, „Общински ред и 
сигурност”, дали това звено, което  издръжката му е около седемдесет хиляди 
лева оправдава своето съществуване. И дали ние бихме могли да търсим резерви 
по отношение на икономиите на бюджетни средства. Ние имаме заложени 
двадесет хиляди лева в капиталовата програма за противопожарно известяване в 
сградата на общината, дали това е целесъобразно включено в капиталовата 
програма, а дали не би могло това да бъде преразпределено за други нужди. 
Имаме заделени десет хиляди за така наречените ББ-кубове за обезопасяване на 
химически препарат, преди години те бяха изградени, аз не знам от къде са дошли 
нови химически препарати и дали е необходимо да бъдат заложени такива 
средства. 

Георги Манев: Ама ние можем да четем десет хиляди лева, двадесет хиляди 
лева, къде са милион и четиристотин разходи, къде са. 

Д-р Надежда Палова: Моля Ви се г-н Манев, ще ви бъде дадена думата. 
Георги Георгиев: Г-н Манев, участвайте в дискусията при обсъждане на 

бюджета на община Бургас. Вие сте тука хорист и моля, да не прекъсвате когато 
се изказвам. 

Георги Манев: Точно така, не ми говорите за десет хиляди лева където 
подкрепяте управлението на ГЕРБ, защото БСП и ГЕРБ е едно и също.  

От гражданите в залата се изрази недоволство. 
Георги Георгиев: Народът ще ви даде на вас оценка на следващите 

парламентарни избори. На вас два поредни мандата ви дават оценка, първият път 
имате трима общински съветника, сега имате двама, на следващия общински 
съвет вие няма да имате нито един и то благодарение на Вас, а не на общинските 
съветници от партия СЕК. Благодаря за вниманието. 

Георги Манев: Искаме оставката на Димитър Янков, имаме един общински 
съветник, който не присъства тука в момента, да ви подкрепя цялата баница, 
която си я разделяте. 

Д-р Надежда Палова: Г-н Манев, не влизайте в личен дебат. 
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Георги Манев: Защо влиза в личен дебат той. 
Д-р Надежда Палова: Вие се обаждате непрекъснато, моля Ви се. 
Георги Манев: Как няма да се обаждам, ето милион и половина разходи за 

следващата 2013г. - къде са? 
Д-р Надежда Палова: Моля Ви се г-н Георгиев, колеги други изказвания 

има ли. 
Димитър Байрактаров: Защо баламосвайте хората, а не им обясните от 

къде ще съберете три милиона и сто хиляди лева отгоре.  
Д-р Надежда Палова: Ако обичате… 
Димитър Байрактаров: Първо това им обяснете, как ще ги сурвакате с 

високи данъци през годината, такси и т.н. 
 Георги Георгиев: Имам процедурно предложение, поради нарушаване на 

реда в залата, за да може да се направи пълноценно обсъждане на общинския 
бюджет, моля, така наречената общинска охрана „Ред и сигурност” да си свърши 
работата, ако не да бъде закрита. 

От гражданите в залата се изрази недоволство. 
Д-р Надежда Палова: Колеги, други изказвания има ли. Няма. Г-жа 

Ангелова заповядайте. 
В залата гражданите ръкопляскаха. 
Иванка Ангелова: Здравейте на всички и благодаря, че ме подкрепихте. Сега 

имам няколко запитвания. Г-н Жабов какво значи „други разходи в страната”, аз 
съм една хлебарка, аз правя хляб, от бюджет много не разбирам, но понеже вие 
или го разбирате или сте наели някой който повече разбира от Вас и бюджета аз 
го отчитам като много слаб. Кажете ми сега като на обикновен гражданин какво 
значи „други разходи в страната”. За миналата година нула лева, за тази 2013 
година пише 693537лв., къде ще ги използвате тези 693х.лв.. Не може ли 
примерно да оставим за тези други разходи сто хиляди лева само, хайде другите 
на Дебелт, вие без туй от Дебелт вземате всичките пари. 

В залата гражданите ръкопляскаха. 
Иванка Ангелова: Моля ви въпросът е към г-н Жабов. 
Инж. Иван Жабов: Ще отговоря в писмен вид.  
Иванка Ангелова: Съжалявам много писмено, но някой друг път. Сега 

обяснете ми Вие разбирате ли изобщо, обяснете Вие като кмет, след като сте го 
разписали, поне трябвало да ви обяснят какво значи това. Обяснете го сега Вие на 
гражданите, аз обяснявам на хората, не го разбирам ще питам Жабов, не госпожа 
главен счетоводител.. 

Димитър Байрактаров: Кмете, излез и обясни пред хората, това са техните 
пари. 

Иванка Ангелова: Това са нашите пари, Дебелт е най-големият 
данъкоплатец.  

Иванка Ангелова: Не казвам нищо за другите села, нямам нищо против. 
Д-р Надежда Палова: Г-жо Ангелова задайте си всичките въпроси, за да 

може г-н Жабов да отговори. 
Иванка Ангелова: Не, вижте какво дайте един по един, да не вземем да ги  

забравим, с паметта малко сме изнервени, дайте сега на първия въпрос.  
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Георги Хубенов: Я отиди си печи хляба бе. 
Иванка Ангелова: Хляба го печа перфектен. За другите села никога не съм 

оспорила – защо, вие чухте ли да кажа аз, вие не сте ми никакви колеги, вие сте 
кметски наместници. 

Иванка Ангелова: Вие сте поставени лица на Жабов, чухте ли вие в моето 
изказване, чухте ли да кажа нещо, защо давате на другите села, обидила ли съм 
някое село.  

Ангел Ташев: Ами то от Дебелт не остава ред за нашите села. 
Иванка Ангелова: Вижте какво, ако не сте доволни господине, елате и се 

изкажете и вие, ние сме тука, тези които сме недоволни, разбирате ли. Нямам 
нищо против другите села и никого не съм упрекнала.   

Изказването беше репликирано. 
Д-р Надежда Палова: Запазете ред в залата. Някои хора ще бъдат изведени 

от залата вече. Запазете тишина моля. 
Иванка Ангелова: Разберете, защото част от нашите пари, от Дебелт отиват 

в другите села, аз нямам нищо против, не съм казала, че Дебелт е единствено. 
Янаки Китенов: Г-жо Ангелова, един въпрос към Вас. Вие носите вината, за 

да бъде избран г-н Жабов за кмет.  
Иванка Ангелова: Точно така. Аз накарах дебелтци да гласуват за Жабов. 

Сега аз му искам оставката, защото аз подведох дебелтци. Това е човек от Дебелт 
и абсолютно всички така ми казват, ти ни подведе да гласуваме за него. Сега аз 
казвам и идвам с част от хората от Дебелт, хората от две хиляди и сто човека. 
Затова аз се извинявам на дебелтци, затова че ги подведох и гласуваха за Жабов и 
заявявам, не говоря за партия, не говоря партии, говоря като личност, аз накарах 
дебелтци да гласуваме за Жабов, аз в момента му искам оставката от тази 
трибуна. 

В залата гражданите ръкопляскаха и скандираха браво и оставка. 
Инж. Иван Жабов: Уважаема госпожо председател, уважаеми общински 

съветници, уважаеми гости, това което се случва днеска отвън има само една 
единствена причина. Без политическа партия Национален фронт за спасение на 
България, всичките които ги виждате тука искаха заедно да участваме в едни 
схеми, на които аз не се поддадох. 

Милен Боянов: Лек автомобил за Дебелт. 
Иванка Ангелова: Задължително. 
Инж. Иван Жабов: И сега след като аз съм неудобен, на самите хора, които 

искаха да ни вкарат в техните корупциони схеми, искат моята оставка. 
Иванка Ангелова: Кажете ги. 
Георги Манев: Кои са тия хора. 
Инж. Иван Жабов: Връщаме се към село Дебелт. Без политическа партия 

Национален фронт за спасение на България - всички останали. 
Георги Манев: Кои са – БСП?. 
Иванка Ангелова: Кои са - БСП, СЕК?. 
Инж. Иван Жабов: Тези които участват в митинга.  
Инж. Иван Жабов: Става въпрос, говорим за село Дебелт за 2012 година 

приходи от данъци и от наеми – 49214лв., разходи за заплати, материали, 
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дограми, почистващи препарати, осветление, вода, граждански договори, 
телефони-мобилни, стационарни, за сметопочистване, контейнери, климатици, за 
столове, командировки, дърва, интернет, пощенски кутии, канцеларски 
материали, коледни празници – 3170лв., великденски празници – 450лв. ромски 
празници… 

Иванка Ангелова: Съжалявам, на ромите от махалата в Средец – 4500лв. 
Димитър Байрактаров: Имахте конкретни въпроси, какви са тези 693х.лв. 

за разходи в страната. 
Инж. Иван Жабов: Ромски празници – 570лв., празник на селото – 3582лв., 

всичко това са сто и дванадесет хиляди лева близо, ако това не са пари, които са  
дадени за село Дебелт, значи в момента няма за какво повече да говорим. 

Георги Манев: Много ли са тези пари според Вас, много ли са, едно такова 
голямо село. 

Димитър Байрактаров: Отговорете на конкретния въпрос, използвам  
мегафон да чуйте, какви са тези разходи в страната 693х.лв., това беше 
конкретния въпрос към Вас.  

Иванка Ангелова: Сто хиляди лева много за Дебелт???...  
Инж. Иван Жабов: За тази година има спечелен проект за читалището в 

село Дебелт където участва общината с гаранция от близо двеста хиляди лева до 
изтичане на проекта. Това са пари, които общината ги е гарантирала, за да се 
изпълни проект в село Дебелт и в един момент значи общината нищо не дава на 
село Дебелт, така ли да го разбирам аз. 

Иванка Ангелова: Да. 
Инж. Иван Жабов: Добре, благодаря ви. 
Иванка Ангелова: Аз попитах за 693х.лв. други разходи, ние знаем какво 

сме изразходили и тази сметка е знаем, обаче забравихте да прибавите и 
приходите административни пари, от тези по три лева където събираме за 
нотариални заверки… 

Инж. Иван Жабов: Ако обичате въпросите писмено, в едноседмичен срок 
ще Ви бъде отговорено. 

Иванка Ангелова: Не, не, не. 
В залата гражданите изразиха недоволство. 
Инж. Иван Жабов: Това ще бъде раздадено даже и на медиите, ще ги 

изпратим и до медиите. 
Иванка Ангелова: Друго кажете ми сега, на футболен клуб „Металург”, 

„Странджа” ли как беше Средец – 55х.лв. Вие сте там, как се казва президент, но 
понеже сега сте кмет се прехвърли право на Нейко Георгиев. Затова ли дадохте 
55х.лв., защото футболния клуб е Ваш и ще правите стадион в Дебелт и в проект 
парк, сега не мога да ви кажа, ще правите проект за двата стадиона Дебелт и 
Средец. Средец стадиона ще бъде с естествена настилка, перфектен, разбирате ли, 
в Дебелт ще бъде още по-перфектно, там ще бъде с изкуствена настилка. Сега 
стадиона на Дебелт е направен наистина с много хубав проект, нов стадион дори е  
по-хубав от стадиона на Средец дето се пълни с вода, поне го знаете хората от 
Средец. Нашият понеже е по-хубав, ще дойдат багерите ще го разорат, ще 
направим един трап, ще излеем някой друг бетоновоз с бетон, от там нататък ще 
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знаете как се вадят парите от бетона, слагаме една изкуствена постелка и ние 
правим в Дебел луксозен стадион, който ще се ползва само за тренировки на 
футболен клуб „Странджа”. Разбирате ли, а тази гаранция е осем години, след 
осем години попитах Жабов какво ще прави след осем години като се изтрие. Г-н 
Жабов ми каза, карай ма какво ти пука след осем години какво ще стане. 

От публиката: Вие имахте много хубав стадион, отговаряше на олимпийски 
размери, кой го унищожи този стадион, кажете кой. 

Иванка Ангелова: Не съм аз. 
От публиката: Община Средец, Грудово нали. 
Иванка Ангелова: Това е, да. 
Димитър Байрактаров: Господин Жабов, аз съм журналист, познават ме 

всичките, на Вас беше зададен конкретен въпрос, да отговорите на хората, за да  
чуят. Може би ще бъде интересно и на хората кметските наместници от другите 
села, отговорете конкретно на въпроса, какви са тези 693х.лв. близо 700х.лв. 
други разходи в страната. Любовници ли ще се водят там, на седянки ли ще 
ходите, дайте конкретен отговор да чуят хората. Хората искат да чуят отговор на 
този въпрос, ще станат и ще си тръгнат. 

Янко Германов: Господине, хайде седни. 
Димитър Байрактаров: Не ми казвай какво да правя. 
Янко Германов: Какъв си ти бе, махай се от тука. 
Димитър Байрактаров: Не ми казвай така да се махам. 
Янко Германов: Има главен счетоводител. 
Димитър Байрактаров: Не, има кмет. Тази докладна се внася от кмета, а не 

от главния счетоводител и той трябва да отговори. Значи, ако обичате отговорете 
на хората. Иначе ще ги баламосваме с най-различни тука бакалски сметки.  

Янко Германов: Ти не си бил никъде икономист, отиди и кажи на Анета, за 
какво са тези разходи, защото той не знае. 

Димитър Байрактаров: Кмета да отговори, ако искаш излез ти да 
отговориш. 

Д-р Надежда Палова: Обявявам десет минутна почивка. 
Димитър Байрактаров: Недейте да обявявате почивка, а кмета да отговори. 

Ако не онзи там дето от БСП-то дето е да отговори. 
Янко Германов: Кой си ти е. 
Димитър Байрактаров: Ако искаш ще дойдеш някой ден, ще разбереш кой 

съм. Щом не знаеш кой съм. 
 
При обявената почивка общинските съветници излязоха в почивка. След 

изтичане на времето съветниците продължиха работа по точка втора. Други 
разисквания не се направиха и се встъпи в процедура на поименно гласуване на  
Бюджет на Община Средец за 2013 година. Гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - 
няма; “въздържали се” –  1 глас и Общински съвет прие 

 
 
 

 



 

                                                                                   Председател: 
                                                                                                   Секретар-деловодител: 

10.

Р Е Ш Е Н И Е  № 372 
14 март 2013 година 

 
1. Приема бюджета на община СРЕДЕЦ за 2013 г. както следва: 
1.1.  По приходите в размер на 13 167 203 лв., съгласно Приложение 1  

1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 5 844 688 лв., в т.ч. 
        1.1.1.1. Обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от 

държавата дейности. /съгласно чл.10 ал.1 от ЗДБРБ за 2013 г., в размер на 
5 404 819 лв. 
                    1.1.1.2. Преходен остатък от 2012 г.  в размер на 478 032 лв. 
                    1.1.1.3. Собствени приходи в размер на 5 917 лв. 

1.1.2.  Приходи с местен характер в размер на 7 322 515  лв. 
                    1.1.2.1.  Данъчни приходи в размер на 838 000  лв. 
                    1.1.2.2.  Неданъчни приходи в размер на 3 625 108  лв. 
                    1.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи в 
местни дейности в размер на 629 100 лв., в т.ч. 
                    1.1.2.3.1. За ІV-то класна пътна мрежа – 346 900 лв. 

        1.1.2.4.  Обща изравнителна субсидия в размер на  777 100 лв. в т.ч.: 
                    -  Зимно поддържане в размер на  101 800 лв. 
                    1.1.2.5. Преходен остатък  от 2012г. в размер на 1 547 964 лв. 
                    1.1.2.6. Трансфери и временни безлихвени заеми между бюджетни и 
извънбюджетни сметки /нето/   - 8 593 379 лв. 
                    1.1.2.7. Заеми от банки и други лица в страната 8 428 099 лв. 
 в т.ч:  - от фонд” Флаг” –  8 428 099 лв. 
                    1.1.2.8. Задължения по финансов лизинг 47 404 лв.                     
1.2. По разходите в размер на 13 167 203лв.,разпределени по функции, групи, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение 1. 

1.2.1.  За държавни дейности в размер на 5 844 688 лв., в т.ч 
 1.2.2.  За местни  дейности в размер на 6 991 783 лв. в т.ч. 
   1.2.2.1. Резерв в месни дейности  4 950 лв. 
   1.2.3.  За дофинансиране на държавни дейности 330 732  лв.  

1.3. Приема първоначален бюджет на община Средец за 2013г,. по обобщени 
показатели, съгласно Приложение 2. 

          1.4. Приема разпределение на преходния остатък от 2012г. по дейности,  
съгласно Приложение - 4. 
1.5. Приема инвестиционна програма за 2013 г. в размер на 1 890 440 лв., 
съгласно Приложение-3.  
1.5.1. Приема частта от капиталовата програма финансирана със собствени 
приходи от продажби, §40-00 от 345 000 лв., намалени с 20% ДДС -69 000,  и 
76000 лв. за текущи ремонти, в  размер на 200 000 лв., съгласно Приложение-3-а. 
1.6. Дава съгласие  преходния остатък от зимно поддържане от 2012г. в 
размер на 49 979 лв.да бъде използуван за същата дейност през 2013г. 
2. Определя  второстепенни разпоредители с бюджетни кредити през 2013г., 
както следва: 
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2.1. Функция ”Образование” със следните дейности: ЦДГ, Извънучилищни 
дейности, Други дейности по образованието и Ученическо общежитие. 
2.2. Функция ”Зравеопазване” и функция ”Социално осигуряване, подпомагане 
и грижи”, със следните дейности: Здравни кабинети в детски градини и 
училища, Детски ясли, Др. дейности по здравеопазването, Други служби и 
дейности по осигуряването, подпомагането и заетостта, Домашен социален 
патронаж, ПВЗ, Дом за стари хора, ДВУИ с. Факия, ДДЛРГ ”Щурче”, ЦОП, 
Център за настаняване от семеен тип, Други дейности по селско и горско 
стопанство, лов и риболов, Клубове на пенсионера. 
2.3. СОУ”Св.св.Кирил и Методий” с директор Стамена Иванова. 
2.4. ОУ”Антон Страшимиров” с.Дебелт, с директор Таня Вангелова. 
2.5. ОУ”Кирил и Методий” с.Загорци, с директор Стоянка Калудова. 
2.6. ОУ”Н.Й.Вапцаров” с.Факия, с директор Събинка Господинова. 
2.7. ПГМССЕ „Н.Й.Вапцаров”, с директор Иван Иванов. 
2.8. Второстепенен разпоредител ”Общинско горско предприятие” с 
директор Стойко Стоянов 
2.9. Второстепенен разпоредител „Общински исторически музей” с директор 
Красимира Костова. 
3. Приема бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити на делегирани бюджети – училища, съгласно приложените план 
сметки.   
4. Приема размер на кредитите, с които се разпорежда през 2013г. 
второстепенния разпоредил ”Образование”, без училищата на делегирани 
бюджети  в размер на 1476041 лв. 
5. Приема размер на кредитите, с които се разпорежда през 2013г. 
второстепенния разпоредител ”Здравеопазване и Социални дейности” в 
размер на  1 533 346  лв.  
6. Приема размер на кредитите с които се разпорежда през 2013 г. 
второстепенен разпоредител ”Общинско горско предприятие” в размер на 
1 369 927 лв. 
7. Приема размер на кредитите, с които се разпорежда второстепенния 
разпоредител ”Общински исторически музей” в размер на 101 154 лв. 
8.  Приема следните лимити за разходи: 
      - За социално битови - в размер на 3% върху начислените трудови 
възнаграждения. 
      - За представителни разходи на кмета в размер на 8 000   лв. 
      - За представителни разходи на председателя на ОбС 1 000 лв.  
      - За  издаване на  вестник „Средец” – 17 000 лв. 
      - За целеви помощи за домакинства - 25 000  лв. 
      - За средства за стипендии на ученици и студенти в размер на 10 000 лв. 
      - За средства за подобряване на медицинското обслужване на населението в 
селата 25000 лв  
      - За подпомагане на организациите на инвалидите - 1 500лв., слепите - 1 200 
лв., група за патриотични стари градски песни - 500лв. и за Тракийско 
дружество – 1000 лв.  
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      - За културни прояви от общоградски, общински и национален  характер – 60 
000 лв., разпределени, съгласно Приложение – 6, в т.ч. за празници по селата по 
500 лв., за всички населените места. 
9. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 
разходи, съгласно Приложение-7. 
9.1. Упълномощава кмета на Общината, да утвърди поименен списък на лицата 
по Приложение – 7. 
9.2. Определя размера на средствата - 50% поевтиняване /от цените за 
автомобилния транспорт – автобусни билети/, за пътуващи в рамките на 
общината и 85%  за пътуващите: заместник кмет, Директор на дирекция 
” УТСЕБКС”, Директор дирекция ”ОЗСДИМС”, юристконсулт, специалист ТСУ, 
еколог, Гл.специалист ” Земеделие”, гл.спец. УТ, Гл.експерт ”Строителство”, 
Координатор проект, Управител Спортни дейности, Директор на историческия 
музей, уредник ”Музеи”, консерватор-реставратор,  гл.архитект, Директор 
ОГП, гл.експерт ” Гори”, лесничей и счетоводител ОГП, за пътуващите учители 
от функция ”Образование”, пътуващите служители от функции 
” Здравеопазване” и ”Социални дейности”, и служителят от служба 
„ Пробация” и служители от филиал за спешна медицинска помощ, независимо 
дали в рамките на общината или от други общини. 
9.3. Дава съгласие при липса на удобен обществен транспорт-по изключение, по 
преценка на кмета на общината,да се заплаща на пътуващите разхода за 
гориво, в случаите на ползуване със собствен транспорт, в рамките на 
равностойността на обществения транспорт, съгласно утвърдените лимити. 
10. Утвърждава числеността на персонала, средствата за заплати и 
средните брутни работни заплати за 2013 г., по дейности и индивидуалните 
заплати на кметовете на неселени места, съгласно Приложение-5 
11. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат 
разплатени от бюджета за 2013г., в размер на 183 200,25  лв. и просрочените 
вземания, които да бъдат събрани през 2013г. в размер на 120000  лв. 
12. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2013г. в 
размер на 8 905 468 лв. и  плащанията по него, съгласно Приложение-8 
13. Приема План график за обслужване на просрочените задължения за 
2013г., съгласно Приложение 9 
14. Приема Плана на средствата по ИБСФ към Националния фонд от 
структурните фондове на ЕС и Разплащателна агенция ”Земеделие” за 
2013г., съгласно Приложение-10 
15. Утвърждава разчет за субсидии на организации с нестопанска цел, както 
следва: 
         -Читалища - субсидия от републикански бюджет – 147 369 лв., от 
преходен остатък от 2012г. – 21 349 лв.  и дофинасиране - 15 000 лв., 
разпределени от читалищното настоятелство, съгласно Приложение 11 
         - Футболен клуб “Странджа-Металург”- 53 000 лв. 
         - Клуб по волейбол „Странджа” - 19 000 лв. 
         - Клуб по борба „Странджа 2001”  -19 000 лв. 
         - Сдружение „Модел яхт клуб” -12 000 лв. 
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         - Туристическо дружество „Алеко”-10 000 лв. 
         - За подпомагане дейността на младежко сдружение ”Нашето място”-
2 000 лв 
15.1. Средствата се предоставят по сметките на съответните организации, 
като субсидия, след получаването на  заявка от тях. 
16. Задължава кмета на община Средец да разпредели и утвърди одобрените 
средства по общинския бюджет за 2013 г. по дейности, по пълна бюджетна 
класификация, и по тримесечия. 
17. Дава съгласие за ползуване на временни безлихвени заеми от бюджета на 
общината за временно финансиране  на проекти по оперативни програми, до 
възстановяване на средствата от Управляващите органи и МФ. 
18. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от 
набирателната сметка на общината за временно финансиране на 
възникнали неотложни разходи. 
19. Дава съгласие, за съучастие и за междинни и окончателни плащания по  
проекти по Програмата за развитие на селските районина и Програмата за 
регионално развитие през 2013г., да предприеме необходимите законови 
действия за ползуване на заем от Фонда за органите на местно 
самоуправление ”ФЛАГ”ЕАД, в размер до 11 998 453  лв. 
20.  Възлага на кмета на общината: 
20.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити. 
20.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена 
при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила 
по СФУК. 
20.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие 
с волята на дарителя. 
20.4. Да предлага на общински съвет да се прехвърлят средства от един вид 
разходи в друг вид за делегираните от държавата дейности с изключение на 
делегираните от държавата дейности във функция „Образование”, при условия, 
че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
21. При спазване на общия размер на бюджета, и при възникване на 
неотложни и доказани потребности през бюджетната година предоставя 
следните правомощия на кмета на общината  /чл.27 ал.1 от ЗОБ/:  
21.1. Да предлага на общинския съвет  да се прехвърлят средства от един вид 
разходи в друг вид разходи, в рамките на една дейност, за делегираните от 
държавата дейности, при условие, че не се нарушават стандартите и няма 
просрочени задължения. 
21.2. Дава съгласие, в рамките на бюджетната година, временно свободните 
средства за делегираните от държавата дейности, да се ползуват за 
финансиране и на други плащания по бюджета на община Средец, при условие, че 
не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 
дейности в определените им размери. 
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21.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една 
дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без 
да изменя общия и размер в частта на местните дейности. 
21.4. Да разпределя средствата за помощи по параграф 42-14  „Обезщетения и 
помощи по решение на общинския съвет”, в дейност ”Общинска 
администрация”. 
21.5. Да определи комисия от служители от общинската администрация, която 
да разглежда основателността на исканията за помощи  от социално слаби 
граждани, в размер до 100 лв., която да прави предложение до кмета за 
отпускане на такива помощи. 
21.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.2.1. за местни 
дейности, от решението, като степенува нуждите по тяхната значимост и 
приоритет.   
21.7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за 
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на 
определените годишни цели на общината. 
21.8. Да кандидатствува за средства по фондовете на ЕС, по национални 
програми, програми на министерства и ведомства и др. източници, за 
реализиране на годишните цели на общината, за изпълнение на общинския план 
за развитие. 
21.9. Да кандидатствува за средства от централния бюджет и други източници 
за съфинансиране на общински програми и проекти. 
21.10. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се 
осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 
21.10.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до 
размера на предоставените трансфери и се използуват по предназначение, като 
разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 
21.10.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при спазване на следната 
приоритетност: за трудови разходи, за покриване на просрочени задължения от 
минали години, за разходи за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи-
горива, ел.енергия, вода, неотложни текущи ремонти. 
21.11. Да информира ОБС в подходяща форма за вида, размера и причините за 
просрочени задължения, както и просрочените вземания и да предложи мерки за 
тяхното намаляване и ликвидиране.    
 
22. Приложенията /от № 1 до № 10/ и план сметките за бюджетите на 
училищата на делегирани бюджети и Бюджета на Читалища съгл. 
Приложение 11, са неразделна част от Решението на Общинския съвет. 
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 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” – 14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев въздържал се 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков   за 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев    - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
 ТОЧКА ТРЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 

община Средец относно: Откриване процедура по приватизация на недвижим 
имот, представляващ: УПИ ІV – отреден за „Център за долекуване и други 
социални  дейности” в квартал 114 по ПУП на гр. Средец с площ на парцела 8185 
кв.м., ведно с находящите се в него, масивна двуетажна сграда със застроена 
площ от 437 кв.м., масивна двуетажна сграда със застроена площ от 110 кв.м., 
масивна едноетажна сграда със застроена площ от 531 кв.м., паянтова сграда 
със застроена площ от 141 кв.м. – гараж с канал за коли и паянтова сграда със 
застроена площ от 100 кв.м. – гараж, складове – докладва Николина Дамбулова 
– заместник кмет на община Средец. Г-жа Дамбулова предложи в проекта за 
решение от докладната да бъдат включени в комисията по т.ІІІ – двама общински 
съветника. 
 Д-р Надежда Палова: Колеги, има ли въпроси по докладната. Няма. 
Предлагам да изберем двама общински съветника за членове на комисията, имате 
думата за предложения. 
 Д-р Иванка Ковачева: Предлагам председателя на Общинския съвет г-жа 
Надежда Палова. 
 Георги Георгиев: Г-н Никола Чолаков. 
 Други предложения не постъпиха. Встъпи се в процедура на гласуване. 
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 Председателят на съвета подложи на гласуване анблок предложените 
кандидатури. Гласуваха: “за” - 15 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма, 
приема се. 

 Председателя подложи на поименно гласуване проекта за решение в 
докладната записка с приетото допълнение. Гласуваха: “за” - 15 гласа; “против” - 
няма; “въздържали се” –  няма и Общински съвет прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 373 
14 март 2013 година 

 
         І.  Открива процедурата по приватизация на недвижим имот, 
представляващ: УПИ ІV – отреден за „Център за долекуване и други социални  
дейности” в квартал 114 по ПУП на гр. Средец с площ на парцела 8185 кв.м., 
ведно с находящите се в него, масивна двуетажна сграда със застроена площ от 
437 кв.м., масивна двуетажна сграда със застроена площ от 110 кв.м., масивна 
едноетажна сграда със застроена площ от 531 кв.м., паянтова сграда със 
застроена площ от 141 кв.м. – гараж с канал за коли и паянтова сграда със 
застроена площ от 100 кв.м. – гараж, складове. 

ІІ. Определя като метод за приватизация „ публичен търг” за  обектите по 
т. І. 

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Средец да назначи комисия, която 
комисия  да извърши процедурата по приватизация на обекта, в съответствие с 
изискванията на ЗСПК. Избира за свои представители в комисията д-р 
Надежда Палова и адв. Никола Чолаков.  

ІV. Паричните постъпления от приватизацията, съгласно чл.10, ал.1 от 
ЗПСК, да се внесат в специална сметка към общински съвет и да бъдат 
разпределени съобразно разпоредбите на ЗПСК. 

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

Мотиви: Сградата е частна общинска собственост и като такава попада 
в приложното поле на ЗПСК. Налице е и заявен интерес за закупуване на обекта. 

 
 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” – 15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
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4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков   за 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев    - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя д-р Надежда 

Палова закри Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет на община 
Средец. 
 
 
 
19.03.2013г. 
 гр. Средец  
 
 
 
 
Изготвил Протокола: 

 

    Секретар-деловодител:        

                                       / Даниела Петрова /  

 

 

 

Председател:  

    / д-р Надежда Палова /  


