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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

№ 29 
 

 

 
На 26 юни 2013 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 т.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация в зала №1 на общинска 
администрация от 9.30 часа се проведе Двадесет и деветото заседание на Общински 
съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: Бончо Богданов – секретар на община Средец; 
директори на дирекции и други представители при общинска администрация; Ирина 
Камбурова-Тунтева – юрист; кметове и кметски наместници на населени места в 
общината; гости.  

На заседанието присъстваха шестнадесет 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.     Красимира Славова Кадийска-Георгиева  
11.     Петьо Георгиев Колеолов  
12.     Янко Калудов Германов 
13.     Ненчо Атанасов Ненчев    
14.     Стоянка Тодорова Иванова 
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15.     Димитър Киряков Янков 
16.     Динко Янев Цъцаров 

 
За заседанието закъсняха Стоянка Тодорова Иванова и Янко Калудов Германов. 
Отсъства по уважителни причини – Янка Атанасова Стойчева. 
След като констатира, че е налице необходимият кворум, председателят д-р 

Надежда Палова откри Двадесет и деветото заседание на Общински съвет /ОбС/. 
Д-р Палова предостави възможност да се предложи секретар на заседанието.  
Д-р Иванка Ковачева предложи за секретар на заседанието общинския съветник 

Марин Клинков. Други предложения не постъпиха и председателят го подложи на 
гласуване. Гласуваха: “за”-13 гласа; “против”-няма; “въздържали се”-1 глас,  
предложението се прие и г-н Клинков зае своето място.  

Д-р Надежда Палова: Искам да ви кажа, че г-н кмета отсъства по уважителни 
причини - ако искате да чуете г-н Богданов. Г-н Богданов заповядайте да обясните. 

Бончо Богданов: Г-н кмета е на първа работна среща с новия областен управител 
в областна управа. Г-жа Дамбулова е на среща в Министерството на регионалното 
развитие и благоустройство във връзка с поставените въпроси когато обсъждахме. 

Председателят на съвета представи на общинските съветници проекта за дневен 
ред с постъпилите допълнителни материали: Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Изразяване на съгласие за участие на община 
Средец в бъдещо търговско дружество, в което общината да притежава 10 
дружествени дяла, представляващи цената на отстъпено право на строеж върху имот – 
частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ, в кв.151 по плана на гр. Средец 
и Докладна записка от д-р Красимира Кадийска-Георгиева – Председател на 
постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 
подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи. 

Петър Ангелов: Уважаеми колеги, дами и господа, визирам докладната записка, 
която е под номер двадесет и четири в дневния ред. Защото по този казус ние вече 
това най-вероятно е третия път, един път вземаме парцели, един път давахме там земя, 
втори път на миналото заседание за трети път я гледахме тази точка и без да е върната 
от областния управител, без за мен да има видима причина да се оспорва решението 
на ОбС се внася на ново тази точка, тази докладна за обсъждане. Какви са 
аргументите, ами ние прилежно си свършихме работата в комисиите, изслушахме 
главния архитект на общината, имаше становище на комисията по „Законност и 
обществен ред”, което намери отражение доколкото си спомням във втора точка от 
решенията ни по миналата докладна, която третира абсолютно същия казус. Къде сме 
сбъркали, че общинската администрация ни наказва всеки път когато ние вземем 
решение, което на тях не им харесва, в края на краищата решението е взето, ние сме 
достатъчно умували, обсъждали и решили. Колко пъти ще решаваме. Затова аз моля 
колегите си, естествено искам това мое предложение да се подложи на гласуване и 
моля колегите си да проявят достатъчно съзнание, да забравят кой от близките им  
къде работи и кой му е работодателя, поне за това и още ги моля да разбутаме като 
слагам и себе си в това число, политическата си съвест да кажа и да гласуваме тази 
точка от дневния ред да отпадне. Бих бил по, как да кажа, аз и сега съм добронамерен 
на това, но още по-добронамерено настроен, ако това е изключение, а то не е 
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изключение то стана система вече. Вие ако се обърнете назад във времето като сме 
вземали решение тука в ОбС, не е първата докладна, която ни се връща, връща, за да я 
променим и да я нагласим така, че на някой да му хареса. Сега, колкото и именит да е 
един човек, колкото и да е свързан с град Средец, колко жестове да правим. Един път 
им подарихме земята, защото всички знаете, че дефакто ние им е подаряваме тази 
земя, няма какво да се заблуждаваме, две години и четири месеца имаме още. След 
това какъвто и договор да се направи, земята дефакто им е подаряваме, подарихме им 
правото на строеж и то на част от територията. Аз не мога да разбера, имат сериозни 
инвестиционни намерения, ами купете си земята, закупете си отстъпено право, или  
документи които са необходими вече като собственици да строите, постройте си 
фабриката. Ами както вървят нещата, ние следващия път ще гласуваме, сега между 
впрочем има актуализация на бюджета, ами да предложим една сума и да вземем да 
направим фабрика. Пак от душа и сърце ви моля, нека не се самообиждаме, тази точка 
от дневния ред, тази докладна няма място в днешната дискусия. Приключих.  

Други предложения не постъпиха. 
Встъпи се в процедура на гласуване.  
Председателят подложи на гласуване постъпилото от г-н Ангелов, точка 

двадесет и четири да бъде оттеглена от дневния ред. Гласуваха: “за” – 4 гласа; 
“против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа, не се прие. 

Д-р Палова подложи на гласуване проекта за дневен ред с направените 
допълнения. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа, 
приема се. 

Двадесет и деветото 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: 

Разглеждане и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в 

Община Средец за 2014 година; 

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

Промяна и определяне на наемни цени на имоти в Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост, приета с Решение № 137 от 30 септември 2008 г.; 

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

Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове в община Средец; 

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

Утвърждаване на Правилник за организацията, устройството и дейността, и 

щат на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” 

гр.Средец; 

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

Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел 

задоволяване нуждите на персонала на бюджетните институции на 
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територията на община Средец с дърва за огрев за отоплителен сезон 

2013/2014 година; 

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

Актуализация на Бюджета на Община Средец за 2013 г.; 

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

Промяна в маршрутни разписания на  градска основна автобусна линия № 1 и 

градска основна автобусна линия № 2 от Общинската транспортна схема, във 

връзка с откриване на процедура с предмет: „Извършване на обществен превоз 

на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и 

Републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания”; 

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

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. 

Момина Църква; 

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

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. 

Светлина; 

11.  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; 

12.  Докладна записка от д-р Надежда Палова – председател на Общински 

съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския 

съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост; 

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

Удостояването на Димитър Илиев Терзиев със званието „ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ”; 

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

Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване 

и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013 год. (ПРСР); 

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

Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване 

и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие; 

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

Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията 

за местно развитие;   

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

Поемане на дълг от община Средец за финансиране на проект „Трансграничен 

културен център за деца”; 

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Поемане на дълг от община Средец за финансиране на проект „Доизграждане 

на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна 

мрежа в гр. Средец”; 
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19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Поемане на дълг от община Средец за финансиране на проект 

„Деултум – врата към загадъчната Странджа”; 

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

Поемане на дълг от община Средец за финансиране на проект „Почистване и 

укрепване на коритото на река „Крива река” и участък от коритото на река 

„Факийска” в регулация на с. Факия, община Средец за предотвратяване на 

наводнения”; 

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

Поемане на дълг от община Средец за финансиране на проект „Отгледни сечи 

във високостъблени насаждения и култури, кастрене в горски култури до 40 

годишна възраст в общински гори на община Средец”; 

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

Поемане на дълг от община Средец за финансиране на проект „Закупуване на 

специализирана горска техника и оборудване за нуждите на община Средец”; 

23.  Докладна записка от общински съветници при община Средец, относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Яна Проданова; 

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

Изразяване на съгласие за участие на община Средец в бъдещо търговско 

дружество, в което общината да притежава 10 дружествени дяла, 

представляващи цената на отстъпено право на строеж върху имот – частна 

общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ, в кв.151 по плана на гр. Средец; 

25.  Докладна записка от д-р Красимира Кадийска-Георгиева – Председател на 

постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 

подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи. 

 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 29 на Общински 

съвет – Средец./ 
 
 

ТОЧКА ПЪРВА – Питания; 
Георги Георгиев:  Има много въпроси, обаче няма към кого да ги зададем. Така, 

че ако до края на заседанието г-н кмета приключи срещата с областния управител, до 
края на заседанието на общинския съвет, нека да остане точка питания последна. 

Д-р Надежда Палова: Колеги, съгласни ли сте, точка питания  от дневния ред да 
стане последна -  моля да гласуваме.  

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, приема се. 
 
ТОЧКА ВТОРА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 

Средец относно: Разглеждане и приемане на Годишен план за развитие на 

социалните услуги в Община Средец за 2014 година – докладва Сергей Стоилов – 
директор на дирекция „Образование, социални дейности, култура и спорт”. Той 
предложи проект за Решение с изменения на Годишния план за развитие на 
социалните услуги в община Средец за 2014 г.: „1. т.ІІ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 
ОТКРИВАНЕ НА НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕЗ 2014г. отпада предложението 
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за разкриване на предприятие Озеленяване, благоустройство и чистота, тъй като 
стана ясно, че с решение на Общински съвет Средец се разкрива такова общинско 
предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота”, което не е социална услуга по 
смисъла на Закона за социално подпомагане.; 2.  Също в т.ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 
ОТКРИВАНЕ НА НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕЗ 2014г., проекта бе допълнен с 
предложения за разкриване на три нови социални услуги – Дневен център за деца с 
увреждания, Дневен център за възрастни с увреждания и Център за социална 
рехабилитация и интеграция. Материалната база за предложените нови услуги ще 
бъде ремонтирана по изпълняван от Община Средец проект по Програма за развитие 
на селските райони.”. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка с 

предложените изменения. Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” - няма; “въздържали се” 
– 1 глас и Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 434 

26 юни 2013 година 

 
          1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги  през 2014 г. 

         2. Възлага на Кмета на община Средец да предостави пред Общински съвет – 

Средец, Доклад за изпълнението на годишния план за 2014 г., в срок до 31.04.2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

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

Средец относно: Промяна и определяне на наемни цени на имоти в Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост, приета с Решение № 137 от 30 септември 2008 г. – докладва Юлияна 
Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и УЕПП” при общинска администрация. 
 Петър Ангелов: Дотолкова доколкото ние нямаме стария текст на чл.12, бихте 
ли пояснили каква е промяната. 
 Юлияна Иванова: Промяната е само в срока, било е пет години, а сега се 
променя на  десет години. 
 Адв. Никола Чолаков: Съвсем формално, в решението е записано: „променя 
чл.14, ал.1”, а ние променяме чл.12 ал.1, просто техническа грешка най-вероятно е 
станала. 
 Други въпроси и уточнения не се направиха и се встъпи в процедура на 
гласуване. 

 Председателят на съвета подложи на гласуване проекта за решение в докладната 
записка с отстранената техническата грешка. Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” - 
няма; “въздържали се” – 1 глас и Общински съвет прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 435 

26 юни 2013 година 
 

        1. Променя чл. 12, ал. 1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, приета с решение № 137 от 
30.09.2008 г., изм. и доп. с Решение  № 166/27.11.2008г.; Решение № 220/24.02.2009г.; 
Решение № 291/11.08.2009г.; Решение № 338/17.12.2009г.; Решение № 359/27.01.2010 
г.; Решение № 435/29.06.2010г.; Решение № 477/26.10.2010г.; Решение № 
541/22.02.2011г.; Решение №37/27.01.2012г.; Решение № 88/29.03.2012г. и той добива 
следната редакция:  

Чл. 12 (1) Имоти или части от тях – публична общинска собственост,  които 
могат да се използват самостоятелно, с изключение на обектите подлежащи на 
концесиониране, могат да се отдават под наем за срок до десет години при условие, 
че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват. 

2. В приложение № 1 към наредбата  се създава нова точка ХІІІ със следния 
текст: ХІІІ Обекти в недобро техническо състояние (установено от специалисти) 
към датата на отдаването им под наем и при други обстоятелства: 

 
№ Видове дейности/зони Площ до 50 м2  

в лв./м2 

Площ над 50 м2  
в лв./м2 

1 гр. Средец 0,45 0,35 
2 в селата 0,30 0,20 

 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

11.
3. Общински съвет на община Средец задължава Кмета на община Средец 

да организира изпълнението на решението на Общинския съвет, като издаде заповед 
за прилагането на изменението от общинската администрация. 
 
   Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 14 
Гласували „за” – 13 
„против” – няма 
„въздържали се”- 1 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   въздържал се 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
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   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова    - 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17.  Янко Калудов Германов    - 

 
 

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

община Средец относно:  Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за 
финансово подпомагане на спортните клубове в община Средец  – докладва  Бончо 
Богданов – секретар на община Средец. 

Инж. Димитър Янков: Уважаеми колеги, аз споделих и в комисиите относно 
сроковете. Предвид факта, че се приема сравнително по-рано едни срок за подаване на 
заявленията „до 28 февруари” прекалено късен срок, този срок предлагам евентуално 
да е „31 януари” за подаването на заявлението, така и за назначаването на комисията, 
говоря за чл.1 ал.4 на наредбата. Чл. 10 „В срок до края на месец януари” също 
промяна свързана с подаването на заявление от съответните спортни клубове, това е 
второто ми предложение. Всичко е свързано със сроковете, смятам, че има резон 
предвид факта, че до края на месец февруари вече е трудно тези неща да намерят 
отражение в бюджета. Чл.11 „до края на месец март” е записано, предлагам да е „до 
края на месец февруари на текущата година” съответната комисия разглежда 
постъпилите заявления. Това са моите предложения свързани със сроковете. 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

12.
Петър Ангелов: В чл.1 ал.4 имам предложение, тази комисия /ОЕКС/ 

общинска експертна комисия по спорта, как ще я кръстим няма значение, предлагам 
тази комисия да не се назначава със заповед на кмета на общината, а да бъде 
постоянната комисията по „Спорта” към общинския съвет, допълнена с двама члена 
от общинска администрация.  

Д-р Надежда Палова: Т.е. комисията да се определя от ОбС. 
Петър Ангелов: В общинския съвет си имаме комисия по спорта, да се допълва, 

когато се взема решение по финансирането на клубовете да се допълва с двама члена 
от общинската администрация, назначени със заповед на кмета на общината. 

Д-р Надежда Палова: Колеги, други предложения, г-н Ненчев. 
Ненчо Ненчев: Колеги, веднъж върнахме тази наредба, сега пак я получихме в 

почти същия вид. Аз мисля, че тя се нуждае от доста сериозна промяна. Ще ви прочета 
само някои неща, по принцип тя се отнася за детско-юношеските клубове, така ли? 
Това означава, че не се отнася за футболния клуб. 

Бончо Богданов: Това е за всички спортни клубове. 
Ненчо Ненчев: Пише „детско-юношески” изрично, в чл.1 ал.2 „развиващи 

детско-юношески спорт във всички формации” категорично е записано. За сроковете 
съгласен съм с колегите. В Чл.5: „Не се подпомагат с финансови средства спортни 
клубове, на които Община Средец е отдала за ползване стопански обекти, приходите 
от които остават за клуба.”, кои ползват стопански обекти – волейболния и футболния 
клуб. 

Бончо Богданов: Които са дадени с решение на общинския съвет. 
Ненчо Ненчев: Тук един чл.7, който не мога да разбера „Спортни клубове, които 

са нови или не са били финансирани предходни години се финансират еднократно в 
размер на базисната сума предложена от ОЕКС”. 

Бончо Богданов: Наредбата е за финансиране за текущата година. Точно това 
бяха и предните ви мотиви за връщането на наредбата, че там беше записано, че не се 
финансират новосъздадените. А сега постоянната комисия т.е. тази експертна комисия 
може да вземе решение да предложи, клуб който е създаден през март месец да бъде 
финансиран с еди си каква сума. 

Ненчо Ненчев: Явно сериозно внимание е отделено на новите клубове, които ще 
се регистрират. 

Бончо Богданов: Отнася се за всички клубове, които са регистрирани към 
момента. 

Ненчо Ненчев: Защо да ги делим на нови и стари. Чл.9 се изреждат условията, „т. 
1. да са медалисти от световни, европейски и балкански първенства; т. 2. техни 
спортисти и/или отбори да са завоювали медали от държавни първенства през 
предходната година; т. 3. да са подготвили състезатели, участвали през изминалата 
година в световни, европейски и балкански първенства;”, изобщо тази наредба за нас 
ли е. 

Бончо Богданов: Пише за спортни клубове, които кандидатстват за финансиране 
и подпомагане по реда на тази наредба трябва да отговарят на един от следните 
критерии. Това са критерии, които са основно от закона за физическото възпитание и 
спорт. 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

13.
Ненчо Ненчев:  Само посочвам няколко примера, не съм ги чел всичките. Ще 

направя две предложения. Първо, да отпадне наредбата и второто предложение е, ако 
не се приеме първото тази комисия, която ни е предложена да взема решение по тази 
наредба, ние си имаме така комисия в ОбС, нека да не й изземваме нейните функции, 
направо тази комисия да бъде комисията. 

Георги Георгиев: Правя предложение, тъй като има изискване към спортните 
клубове, да са участвали на олимпийски и европейски, членовете експерти на тази 
комисия назначени със заповед на кмета на общината да бъдат завършили ВИФ най-
малкото, за да бъдат експерти. Не може да кажем връзки с обществеността да бъде 
експерт по спорт. 

Други разисквания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Д-р Надежда Палова: Първо ще гласуваме предложението на г-н Ненчев – да 

отпадне наредбата. 
Гласуваха: “за” - 6 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 7 гласа, 

предложението отпадна. 
Д-р Надежда Палова: Ще гласуваме сега предложението за комисията. 

Предложението беше:  Заявления за финансиране се разглеждат от Общинска 

експертна комисия по спорта /ОEКС/, представляваща постоянната комисия 
„Спорт, туризъм и работа с младежта” към общинския съвет, плюс двама експерти от 
общинска администрация назначени със заповед на кмета, която да определя кой ще 
получава субсидия”. Колеги, който е съгласен моля да гласува. 

Гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Д-р Надежда Палова: Гласуваме промените, които г-н Янков предложи в чл.10 

и чл.11, като срока в чл.10 да бъде до края на месец януари, а в чл.11 да бъде до края 
на месец февруари. Колеги, който е съгласен моля да гласува. 

Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – няма, приема се. 
Председателят на съвета подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка с направените изменения и допълнения. Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” - 
няма; “въздържали се” – 1 глас и Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 436 

26 юни 2013 година 
 

       Общински съвет – Средец приема Наредба за условията, реда и критериите за 
финансово подпомагане на спортните клубове в община Средец с направените 
изменения и допълнения. 

 
 
 От залата излезе Ненчо Ненчев. 

ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 

Средец относно: Утвърждаване на Правилник за организацията, устройството и 
дейността, и щат на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и 
чистота” гр. Средец  – докладва  Бончо Богданов – секретар на община Средец.  

Г-н Богданов обърна внимание, че са направени промените и измененията 
поставени в заседание на постоянните комисии с фактическите обстоятелства. 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

14.
Петър Ангелов: Искам да зная това разминаване в щатните бройки 

ликвидирано ли е. 
Бончо Богданов: Всички промени, които направихте са оправени в решението и 

в щатните бройки. 
Петър Ангелов: И тука имам един въпрос, в общите разпоредби в Правилника за 

устройството и дейността на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и 
чистота” гр.Средец, в чл.2 ал.1 четем: „Общинско предприятие „БКС” е създадено с 
решение на ОбС-Средец №426 от 23.05.2013г. като специализирано звено на общината 
за извършване на услуги, необходими….”, не мога да разбера или съм страшно 
ерудиран или не мога да разбера, защо става дума за БКС, като правим правилник... 

Бончо Богданов: Грешката е моя, става въпрос за „Озеленяване, благоустройство 
и чистота”, всичко това което го дискутирахме вечерта в постоянните комисии е 
поправено. 

Д-р Надежда Палова: Г-н Ангелов, аз ще прочета къде са промените, г-н 
Богданов ги донесе. Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и 
чистота” е правилно, техническа е грешката в чл.1 както казахте. След това отиваме в 
т. ІІІ – Структура, т.7 отдел ”Ремонтна работилница и автотранспорт” отпада. После в 
ІV. Управление – чл.8 „Управителят” е „Директор на общинско предприятие”, 
числеността на персонала е петдесет и шест бройки, техническа е грешката и чл.8 т.2 
„работодателя е община Средец”. Това е. Ще бъде коригирано в решението. Колеги, 
имате думата за предложение за представители от общинския съвет в комисията за 
избор на директор на предприятието. 

Д-р Иванка Ковачева: Предлагам г-н Димитър Калайджиев. 
Георги Георгиев: Предлагам г-н Димитър Янков. 
Д-р Надежда Палова: Тъй като имаме само две предложения, предлагам да 

гласуваме анблок колеги. Който е съгласен г-н Калайджиев и г-н Янков да бъдат 
членове на комисията за избор на директор, моля да гласува. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, приема се. 
От залата излезе Георги Георгиев. 
Председателят на съвета подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка с направените допълнения и изменения в правилника. Гласуваха: “за” - 13 
гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 1 глас и Общински съвет прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 437 

26 юни 2013 година 
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 и 4 от ЗОС и чл. 16 

от Наредба №2 за създаване и функциониране на общински предприятия на 
територията на Община Средец утвърждава структурата и обща численост на 
персонала на Общинско предприятие „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ЧИСТОТА” от 56 (петдесет и шест) щатни бройки, от които две ръководни – 
директор и главен счетоводител. 

2. Приема „Правилник за организацията, устройството и дейността на 
общинско предприятие „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА”  
гр.Средец. 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

15.
3. Възлага на Кмета на Общината до следващото заседание на Общински 

съвет да подготви за приемане бюджет на Общинско предприятие за 2013 год. 
4. Упълномощава Кмета на Община Средец да утвърди длъжностно и 

поименно щатно разписание на Общинско предприятие „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА”  гр. Средец. 

5. На основание чл. 55 от ЗОС и чл. 30 от Наредба №2 за създаване и 
функциониране на общински предприятия на територията на Община Средец 
възлага  на  Кмета на общината да проведе конкурс и назначи директор на общинско 
предприятие в срок до 31.07.2013г. 

6. Определя за членове на конкурсната комисия общинските съветници –  
Димитър Нейчев Калайджиев и Димитър Киряков Янков. 

7. На основание чл. 21, ал.1 т.2 от ЗМСМА закривам дейност „Чистота”,  
дейност „Жилищно – строителни и ремонтни работи”, дейност „Осветление 
улици” и дейности „РТВ” на община Средец, считано от 31.07.2013г. 
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                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

 
 

От залата излезе Димитър Калайджиев и Димитър Янков. 
ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 

Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска 

собственост с цел задоволяване нуждите на персонала на бюджетните институции 

на територията на община Средец с дърва за огрев за отоплителен сезон 2013/2014 

година – докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП” при общинска администрация. 

Петър Ангелов: Мен ме смущава една дума, дори да сложим липсващата буква 
„т”, най-вероятно техническа грешка. Чувал съм за линеен метър, за квадратен метър и 
за кубичен метър, пространствен метър кубически не съм чувал. Може ли да ми се 
обясни какво точно означава пространствен кубичен метър. 

Юлияна Иванова: Не може да е в линеен метър - така се измерват дървата в 
пространствен кубичен метър, терминологията е такава. 

Петър Ангелов: Не се заяждам, просто не ми е ясно. 
Юлияна Иванова: Така се измерват дървата в пространствен кубичен метър. 
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
В залата влязоха Ненчо Ненчев и Стоянка Иванова. 
Председателят подложи на поименно гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: 
 

   Общинският съвет не прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 11 
Гласували „за” – 7 
„против” – 1 
„въздържали се”- 3 

1. Георги Димитров Вълчев            против 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков    - 
4. Димитър Нейчев Калайджиев   - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
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  въздържал се 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  въздържал се 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17.  Янко Калудов Германов    - 
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В залата влезе Димитър Янков. 
Г-жа Стоянка Иванова направи предложение да се прегласува решението. 
Постъпилото предложение председателят го подложи на гласуване. Гласуваха: 

“за” - 11 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 1 глас, приема се. 
Д-р Палова подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка. 

Гласуваха: “за” - 10 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 1 глас и Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 438 

26 юни 2013 година 

 
        1. Общински съвет на община Средец  разрешава продажба на дърва за огрев по 

5 пространствени м
3 

 на цена 36,00 лв. (тридесет и шест лева) с ДДС, плюс сума в 

размер на 1,50 лв. за издаване на превозен билет, на персонала на следните 

бюджетни институции: 

 
№ Бюджетна организация Персонал 

1.1 Общински съвет 17 

1.2. Общинска администрация Средец 206 

1.3. Домашен социален патронаж 22 

1.4. Дом за стари хора 22 

1.5. Дом за деца, лишени от родителски грижи „Щурче” гр. Средец 22 

1.6. Исторически музей гр. Средец 5 

1.7. ОДЗ „Снежанка” гр. Средец 28 

1.8. ОДЗ „Бърборино” гр. Средец 37 

1.9. ЦДГ „Дъга” с. Дебелт 28 

1.10. Център за обществена подкрепа гр. Средец  5 

1.11. Център за настаняване от семеен тип 1 гр. Средец 15 

1.12. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Факия 18 

1.13. Гасаческа група гр. Средец (ГГ в населените места от общината – 246) 14 

1.14. Районно полицейско управление (РПУ) Средец 50 

1.15. Гранично полицейско управление (ГПУ) Средец 63 

1.16. Районна служба „Пожарна безопастност и защита на населението” 37 

1.17. СОУ „Св. Св. Кирил и методий” гр. Средец 83 

1.18. ПГ по МССЕ „ Н. Вапцаров” гр. Средец 29 

1.19. ОУ с. Зорница 20 

1.20. ОУ с. Дебелт 17 

1.21. ОУ с. Факия  13 

1.22. Ученическо общежитие гр. Средец 4 

1.23. МБАЛ Средец 31 

1.24. МЦ І ЕООД гр. Средец 14 

1.25. БКС ЕООД гр. Средец 18 

                  ВСИЧКО: 818 

  
        2. Дървата за огрев да се продават за лична употреба, без право на 

препродажба от страна на купувачите. 
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       3. Разходите за транспорт и товаро – разтоварни дейности са за сметка на 

купувачите. 

 
Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 12 
Гласували „за” – 10 
„против” – 1 
„въздържали се”- 1 

1. Георги Димитров Вълчев            против 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев   - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
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   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17.  Янко Калудов Германов    - 

 

 

ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 
Средец относно:  Актуализация на Бюджета на Община Средец за 2013 г. – 
докладва Анета Колеолова – директор на дирекция „Финансово – счетоводни 
дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Петър Ангелов: В приложение №3 местни дейности - дейност ликвидиране на 
последици от стихийни бедствия и аварии-язовир Зорница, спомням си не знам за 
какви средства става дума сега, но си спомням, че някой пледираше да се изплащат 
едни средства, които е дължало министерството на съответните изпълнители. Беше се 
скъсала стената, дигата на язовира и трябвало тези пари само да минат през общината, 
а не общината да ги дължи. Тези пари, които казахме тука общината ли ги издължава. 

Анета Колеолова: Общината. 
Петър Ангелов: И ако съм бил прав в първата си част на изложението, защо 

общината да ги плати, а не се искат от министерството. По този въпрос има решение и 
сега пак се връща, пак се вкарва, ами да вкараме за Росеново пак. 

Анета Колеолова: Обект "язовир Зорница", сега по спомен не знам от коя година 
беше започнат и първата част за която беше сключен договор с предприятието за 
управление и опазването ... от ПУДОС, беше финансирана в размер на милион и 
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няколко, милион и нещо. Разликата която беше извършена като СМР е в порядъка 
на двеста седемдесет и две хиляди лева, остана неплатена. Тази фактура беше 
издадена, реално протокола е подписан за СМР, фактурата е издадена и тя е 
задължение на общината. В процеса на годините имаше договорка да се направят 
опити за кандидатстване в това  предприятие, за да се дофинансира изцяло този обект, 
но вследствие на преговорите и вероятно на срещите, които е извършил кмета, до 
такъв договор не се стигна. В резултат на което се предприеха действия за 
изплащането на тази сума, защото съответно имаше предупреждение за начисляване 
на лихви от страна на предприятието, което е извършило разхода. Мисля, че има 
споразумение с което да се изплати тази сума до месец юни. Предприети са действия, 
плащано е досега регулярно и тази сума също фигурира и в едно приложение, което е 
съпътстващо с приемането на общинския бюджет за стари просрочени задължения и 
тя е заложена като сума за разплащане с фирмата, наред с другите пресрочени 
задължения, които бяха визирани, от собствени средства. 

От залата излезе Георги Вълчев. 
Петър Ангелов: Една реплика, може ли. Аз мислех, че сме се издължили като 

продавахме на безценица атрактивни земеделски земи, ама изглежда, че не сме 
успели. 

Други въпроси не се отправиха. 
Встъпи се в процедура на гласуване. 
Д-р Палова подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка. 

Гласуваха: “за” - 11 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 3 гласа и Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 439 

26 юни 2013 година 

 

   І.  Актуализира -  Приложение  3 /Инвестиционна  програма на община 

Средец/ и Приложение За  /разшифровка на капиталовите  разходи, финансиране от 

приходи  по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, 

съгласно чл. 14, ал.2 от ЗДБРБ за 2013г./. 

       ІІ. На основание чл.62, ал.2 от АПК, приема поправка на очевидна фактическа 

грешка в Приложение № 5 /за утвърждаване численост на персонала и размер на 

средствата за работна заплата по § 01, в дейност „Общинска администрация” и 

численост на персонала и СрБРЗ, на заетите в общинските дейности и численост на 

персонала в дофинансиране от 01.01.2013г./, като в Дейност „Други дейности по 

туризма” – „численост 2013 г. – 1 щ.бр.” да се чете  „численост – 2 щ. бр.”. 

     ІІІ. Дава съгласие за предоставяне  временен безлихвен заем до 40 000 лв. от 

бюджета на общината до възстановяване на средствата от Управляващия орган на  

„МИГ Средец” при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на 

дейностите по бюджета в определените им размери. 

       ІV. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи в размер на 85% от 

стойността на билета на междуградския автобусен превоз по маршрут гр. Бургас – 

гр. Средец – гр. Бургас на лицето Стоян Петров Калоянов назначен на длъжност 

„горски стражар” в ОП „Общински гори” от датата на назначаването му – 

20.05.2013 г. 
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Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 14 
Гласували „за” – 11 
„против” – няма 
„въздържали се”- 3 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
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  въздържал се 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  въздържал се 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17. Янко Калудов Германов    - 

 
 

ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 
Средец относно: Промяна в маршрутни разписания на  градска основна автобусна 

линия № 1 и градска основна автобусна линия № 2 от Общинската транспортна 

схема, във връзка с откриване на процедура с предмет: „Извършване на обществен 

превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и 

Републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” – докладва 
Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция „Икономическо 
развитие, земеделие и гори и УЕПП” при общинска администрация. 

От залата излезе Ненчо Ненчев. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” - 12 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 1 глас и Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 440 

26 юни 2013 година 

 

 Общински съвет - Средец утвърждава, предложена промяна в приложените 

проекти на маршрутни разписания на градски линии № 1 и № 2. 
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ПРОЕКТИ НА: 

 

М А Р Ш Р У Т Н О   Р А З П И С А Н И Е 

 

на градска основна автобусна линия № 1 

изпълнява се сезонно: в периода 01.10-31.05 от понеделник до петък (вкл.)  

 

Разстояние 

(км) 

Час, мин. Маршрут №1 Час, мин. 

от-до общо пристига стои тръгва пристига стои тръгва 

    07:20 Средец- автогара 08:07   

0.4 0.4 07:22 00:01 07:23 
ул. ”Д. Кичев”(над магазин 

Сара) 
08:04 00:01 08:05 

0.6 1.0 07:25 00:01 07:26 ул.”В. Коларов"(ДСП и ЦОП) 08:01 00:01 08:02 

0.5 1.5 07:28 00:01 07:29 ул. ”М. Горки” № 8 07:58 00:01 07:59 

0.4 1.9 07:31 00:01 07:32 ул. ”М. Горки” № 36 07:55 00:01 07:56 

0.4 2.3 07:34 00:01 07:35 ул. ”Ал. Стамболийски” № 35 07:52 00:01 07:53 

0.4 2.7 07:37 00:01 07:38 ул. ”В. Коларов” № 108/ 99 07:49 00:01 07:50 

0.6 3.3 07:42   
СОУ ”Св.св.Кирил и 

Методий” 

  07:45 

 

Обща дължина 3.3 км                                      

Общо време за движение 16 мин.                 Средна техническа скорост 13.2 км/ч 

Общо време на пътуване 22 мин.                  Средна съобщителна скорост 8.9 км/ч 

 

В периода 01.10-06.02 разписанието се изпълнява с часове на тръгване от: 

  АГ-Средец – 07:20 ч.; 12:20 ч.; 17:30 ч.  

В периода от 07.02- 31.05 разписанието се изпълнява с часове на тръгване от: 

  АГ-Средец –  06:40 ч.; 07:40 ч.; 12:20 ч.; 16:40 ч.   

 

 

 

М А Р Ш Р У Т Н О   Р А З П И С А Н И Е 

 

на градска основна автобусна линия № 2 

изпълнява се сезонно: в периода от 01.10-31.05 от понеделник до петък (вкл.) 

 

 

Разстояние(км) Час, мин. Маршрут№2 Час, мин. 

от-до общо пристига стои тръгва пристига стои тръгва 

    07:20 Средец- автогара 08:07   

1.2 1.2 07:22 00:01 07:23 ул.”Тунджа” 08:04 00:01 08:05 

0.4 1.6 07:25 00:01 07:26 ул.”Ц. Радойнов”(военни 

блокове) 

08:01 00:01 08:02 

0.4 2.0 07:28 00:01 07:29 ул.”Ц. Радойнов”(дървен 

склад) 

07:58 00:01 07:59 

0.3 2.3 07:31 00:01 07:32 ул.”Ц. Радойнов”(кооп.пазар) 07:55 00:01 07:56 

0.3 2.6 07:34 00:01 07:35 ул.”В. Коларов” №84 07:52 00:01 07:53 

0.2 2.8 07:37 00:01 07:38 ул.”В. Коларов” №108 07:49 00:01 07:50 

0.6 3.4 07:42 00:01 07:43 СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”   07:45 
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                                                                                                               Секретар: 

34.
Обща дължина 3.4 км.                                      

Общо време за движение 16 мин.                 Средна техническа скорост 12.6 км/ч 

Общо време на пътуване 22 мин.                  Средна съобщителна скорост 9.2 км/ч 

 

В периода 01.10-06.02 разписанието се изпълнява с часове на тръгване от: 

  АГ-Средец – 07:20 ч.; 12:20 ч.; 17:30 ч.  

В периода от 07.02- 31.05 разписанието се изпълнява с часове на тръгване от: 

  АГ-Средец –  06:40 ч.; 07:40 ч.; 12:20 ч.; 16:40 ч. 

 

Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 13 
Гласували „за” – 12 
„против” – няма 
„въздържали се”- 1 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   въздържал се 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
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    - 
17. Янко Калудов Германов    - 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно:  Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 

собственост в с. Момина Църква – докладва Веселина Пашова – директор на 
дирекция „Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и Общински съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 441 

26 юни 2013 година 
 

 1. Отдава под наем, чрез процедура на търг с тайно наддаване, общинско 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

35.
помещение с площ от 13,00 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна 

масивна сграда – кметство с. Момино Църква с обща з.п. на сградата от 176,00 

кв.м., изградена в кв. 55 по плана на селото, с Акт за ПОС № 61/27.01.1998 г. 

      2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за помещението с площ от 

13,00 кв.м.,  в размер на 23,40 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 наем за срок от 5 години.  

 

Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 13 
Гласували „за” – 13 
„против” – няма 
„въздържали се”- няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
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    - 
17. Янко Калудов Германов    - 

 
 

ТОЧКА ДЕСЕТА –  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 

собственост в с. Светлина – докладва Веселина Пашова - директор на дирекция 
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация. 

 В залата влезе Георги Вълчев. 
 Петър Ангелов: Застроената площ е 126 кв.м., а ние отдаваме 52 кв.м., значи не 

става въпрос за разгърнатата застроена площ, а това е реалната застроена площ. Което 
предизвика у мен следния въпрос и този въпрос ще го отправя към кметския 
наместник. Тази разлика на мен ми е ясно, че идва от сервизните помещения, вие тука 
говорите, има становище, че ще се извърши цялостен ремонт и уточнявате: 
освежаване, обзавеждане, подмяна на прозорци и врати. Това отнася ли се и за 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

36.
сервизните помещения и как ще ограничите достъпа им до сервизните помещения, 
като до тях се влиза от голямото помещение, при положение, че отдаваме само 
основното помещение в момента. Не знам дали разбрахте какво попитах, това е едното 
и друго, ще изкажа едно мнение, ние не успяхме да го дадем на ловната дружина, 
защото областния управител ни го върна, сега чрез Мирослав Чоков ли ще го даваме 
на ловната дружина, не знам прав ли съм или не. И това, което вие казвате тука като 
изказвате становище, имате ли договорка с кмета на общината, че ще влезе в договора 
за отдаване под наем, това извършване на този цялостен ремонт, защото аз искам да 
знам как да гласувам. Значи пак повтарям, този цялостен ремонт само на устна 
договорка ли ще бъде и ще се доверите на Мирослав Чоков или сте говорили с кмета и 
това ще бъде обект на договора. 

 Веселина Пашова: Няма да бъде за сметка на наема, това което мога да ви кажа. 
 Петър Ангелов: Да, но ще залегне ли в договора, защото всеки може да си 

говори. 
 Веселина Пашова: Няма да подлежи в договора да е за сметка на наемната 

вноска ремонта. 
 Петър Ангелов: Сервизните помещения като не се отдават под наем, те са най-

разрушените между другото и там се руши и сградата, страничните помещения, до 
които достъпа пак повтарям е от това основно помещение, което се взема за 
трапезария. 

 Веселина Пашова: Това вече кметския наместник да каже, ние отдаваме 
основната зала. 

 Петър Ангелов: Значи там ще се затвори и няма да се ремонтира, и няма да се 
ползва, така ли да разбирам. 

 Веселина Пашова: Щом не е в квадратните метри на отдаване, предполага се, че 
не. 

 Д-р Надежда Палова: Сега кметския наместник ще отговори ли на въпроса или 
вече изчерпахме нещата. 

 Петър Ангелов: Аз оттеглям въпроса си към кметския наместник, защото ако 
имаше желание щеше да отговори досега. 

 Други разисквания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
 Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и Общински съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 442 

26 юни 2013 година 

 
        1. Отдава под наем, чрез процедура на търг с тайно наддаване, общинско 

помещение с площ от 52,00 кв.м., находящо се на приземен етаж от двуетажна 

масивна сграда – кметство с. Светлина със з.п. на сградата  от 126,00 кв.м., 

изградена в УПИ ІV, кв. 19 по плана на селото, с Акт за ПОС № 2109/ 15.04.2005 г. 

      2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за помещението с площ от 

52,00 кв.м. в размер на 93,60 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 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

37.
общинска собственост и сключи договор за наем за срок от 5 години. 

 
Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 14 
Гласували „за” – 14 
„против” – няма 
„въздържали се”- няма 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
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    - 
17. Янко Калудов Германов    - 
 
 

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

Петър Ангелов: Дано да не съм изнервил колегите си, но в края на краищата 
това ни е работата. Моят въпрос е по-скоро процедурен, когато се предприемат 
някакви действия като отдаване под наем на общинско имущество и общински имоти, 
в правилника пише, че задължително се изслушва кметския наместник на населеното 
място, а в случая той  кмет. Не знам дали е тук, но ако нямаме възможност да я 
изслушаме сега, тук такова становище няма пред нас, предлагам да се оттегли тази 
докладна за следващите заседания, за да можем чуем становището на кметския 
наместник, иначе нарушаваме правилника. 

 Веселина Пашова: Кметския наместник се изслушва, когато наемателя няма една 
година... 

Петър Ангелов: Извинявам се Пашова, знам кога се изслушва, там си пише ясно, 
когато става дума за общински имоти, непременно се изслушва кметския наместник. 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

38.
Сега аз не съм го измислил това, дребно нарушение, но аз казвам да тръгнем по 
пътя на нарушенията и друг път съм казвал къде ще спрем. 

 Веселина Пашова: Искате да кажете, че и при продажбата трябва да има 
разрешение, то е единствено в село Дебелт и Момина църква. 

Петър Ангелов: Ами може да има някакво специално съображение, още повече, 
че и кмета на присъства днеска, аз не споря с Вас. 

 Веселина Пашова: Ако е залегнато в наредбата ще го има. 
Петър Ангелов: Има го в правилника на общинския съвет. 
Димитринка Георгиева: Ако разрешите да поясня само, че това става не по 

общата наредба за разпореждане с имуществото, а по наредбата за продажба на 
жилища, където там условието е, не кметския наместник, а комисията по чл.22 в която 
има и представител на общинския съвет. Там се постановяват условията на които 
трябва да отговаря наемателя, за да закупи общинското жилище. Първо, да има 
минимум една година да живее в него, второто е да няма имот по декларация по чл.18 
и тази комисия излиза със становище, което е приложено с оценката. Така, че там 
няма изрично заложено в наредбата за разпореждане, в условията за жилищата да има 
становище на кметския наместник. Когато е за разпореждане с общинско имущество, 
тогава задължително се изисква, за жилищата не. 

Д-р Надежда Палова: Оттегляте ли си предложението г-н Ангелов. 
Петър Ангелов: Не съм удовлетворен от отговора, но чух просто. Оттеглям 

предложението си. 
 Други разисквания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

 Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната 
записка, гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 443 

26 юни 2013 година 

 

1. Определя за продажба общинско жилеше – блок № 5 със застроена площ от 

79,90 кв. м., изба с полезна площ от 7,02 кв.м., ведно с 8,866 % идеални части от 

общите части на сградата и право на строеж, находящ се в имот № 000179 по КВС 

на с. Дебелт. За имота е съставен АЧОС № 945 от 16.08.2007г. 

2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т. 1, в размер на 5 050 

лева. 

3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда 

на Наредбата  за условията и реда  за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на 5 050 

лева с В. Д. И.  

 
Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 14 
Гласували „за” – 14 
„против” – няма 
„въздържали се”- няма 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

39.
1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
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    - 
17. Янко Калудов Германов    - 

 
 
ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Докладна записка от д-р Надежда Палова – 

председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от 

състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост – 
докладва вносителя. 

Д-р Иванка Ковачева: Предлагам г-жа Надежда Палова. 
Георги Георгиев: Предлагам Петьо Колеолов. 
Д-р Надежда Палова: Колеги тъй като няма други предложения, предлагам да 

вземем следното решение: "Общински съвет – Средец избира за членове на Комисията 
за провеждане на публични търгове или публично оповестени конкурси: д-р Надежда 
Палова и г-н Петьо Колеолов", който е съгласен моля да гласува. 

Гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 444 

26 юни 2013 година 

 

Общински съвет – Средец избира за членове на Комисията за провеждане на 

публични търгове или публично оповестени конкурси: д-р Надежда Палова и г-н  

Петьо Колеолов. 

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

община Средец относно: Удостояването на Димитър Илиев Терзиев със званието 

„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ” – докладва Бончо Богданов. 
От залата излезе д-р Иванка Ковачева и Петьо Колеолов. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

40.
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка, гласуваха: “за” - 11 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 1 глас и 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 445 

26 юни 2013 година 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 28  и  чл. 29, т. 2 от 

Наредбата за символиката на община Средец,  Общински съвет Средец  удостоява  

Димитър Илиев Терзиев със званието  „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА 

СРЕДЕЦ”.  
 
 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно:  Кандидатстване за безвъзмездна финансова 

помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год. (ПРСР) – докладва 
Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, дирекция „Икономическо 
развитие, земеделие и гори и УЕПП” при общинска администрация. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” - 12 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и Общински съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 446 

26 юни 2013 година 
 
Дейностите по проекта на Църковно настоятелство на  „Св. Йоан Богослов” 

с. Синьо Камене, за основен ремонт и реконструкция на Храма, съответстват на 

Плана за развитие на община Средец 2007-2013 г. Приоритет 4: Съхраняване и 

развитие на човешкия потенциал и смекчаване на социалните различия, цел 4: 

Подобряване на съществуващата  материално-техническа база и структура на 

образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и спорта и 

тяхното усъвършенстване в съответствие с националните и европейски стандарти, 

Мярка 20 – Опазване и промоция на материалната и духовната култура на 

населението. Развитие на традициите в областта на културата, музейното дело и 

спорта. 

 
 
Председателят д-р Палова обяви двадесет минути почивка. След изтичане на 

времето с кворум дванадесет общински съветника се продължи работа по дневния ред  
ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 

община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за 

местно развитие – докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, 
дирекция „Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП” при общинска 
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администрация. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” - 12 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и Общински съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 447 

26 юни 2013 година 
 
1. Общинският съвет – Средец дава съгласие за кандидатстване за 

безвъзмездна финансова помощ пред Сдружение с нестопанска цел "МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ" по мярка 322 „Обновяване и развитие на 
населените места” от Стратегията за местно развитие с проект  „Реконструкция 

и благоустройство на част от площадното пространство, част от имот пл. 2226 

кв. 46, от които са изключени УПИ – І – за читалище и УПИ – ХІ – за търговия, 

услуги и ОДО, плана на гр. Средец”. 

2. Дейностите включени за изпълнение в проекта  „Реконструкция и 

благоустройство на част от площадното пространство, част от имот пл. 2226 кв. 

46, от които са изключени УПИ – І – за читалище и УПИ – ХІ – за търговия, услуги и 

ОДО, плана на гр. Средец”, отговарят на приоритетите на Общинския план за 

развитие на община Средец 2007 – 2013год. 
 
 

В залата влезе Георги Георгиев. 
ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 

на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 

Стратегията за местно развитие – докладва  Юлияна Иванова – гл. експерт 
„Земеделие и гори”, дирекция „Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП” 
при общинска администрация. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и Общински съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 448 

26 юни 2013 година 

 

 1. Общинският съвет - Средец дава съгласие за кандидатстване  за 

безвъзмездна финансова помощ пред Сдружение с нестопанска цел "МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ" по мярка 321 "Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие с проект  

„Довършителни дейности за изпълнение на мерките  от енергиен доклад, по 
проект Реконструкция и ремонт на Сграда,  частна общинска собственост, кв.11, 
УПИ ХІІІ по ПУП на гр. Средец, с цел повишаване на енергийната й 
ефективност–ІІ етап”  
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2. Дейностите, включени за изпълнение в проекта „Довършителни 

дейности за изпълнение  на мерките  от енергиен доклад, по проект 
Реконструкция и ремонт на Сграда, частна общинска собственост, кв.11, УПИ 
ХІІІ по ПУП на гр.Средец, с цел повишаване на енергийната й ефективност–ІІ 
етап” отговаря на приоритетите  на Общинския план за развитие на община 

Средец 2007-2013 год. 

 
 
 В залата влезе Петьо Колеолов. 
ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 

на община Средец относно: Поемане на дълг от община Средец за финансиране на 

проект „Трансграничен културен център за деца” – докладва Анета Колеолова -  
директор на дирекция „Финансово – счетоводни дейности и човешки ресурси” при 
общинска администрация. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 1глас и Общински съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 449 

26 юни 2013 година 
 

 I. Дава съгласие Община Средец да сключи договор за кредит с „Фонда за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата на 

който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект 

„Трансграничен културен център за деца”, Bulgaria-Turkey IPA CROSS-BORDER 

PROGRAMME(CCI Number: 2007CB16IPO008 -2011-2-101 по Договор № РД-02-29-352 

/ 13. 12. 2012. Определената максимална стойност на безвъзмездната финансова 

помощ  987 394,84 /Деветстотин осемдесет и седем хиляди триста и деветдесет и 

четири/ 0,84 лева  за водещия партньор Община Средец. 

- Максимален размер на дълга –  789 915лв. /Седемстотин и осемдесет и 

девет хиляди деветстотин и петнадесет/ лева за мостово финансиране;      

- Валута на дълга – лева; 

 - Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

 - Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване;  

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-

352 /13.12.2012 г.;  

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.715 % 

            - Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

- Начин на обезпечаване на кредита:  

Учредяване на залог върху вземанията на Община Средец по Договор за 
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безвъзмездна финансова помощ на проект „Трансграничен културен център за 

деца”, Bulgaria-Turkey IPA CROSS-BORDER PROGRAMME (CCI Number: 

2007CB16IPO008 -2011-2-101  по  Договор № РД-02-29-352/13.12.2012 г.; 

Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 

Закона за общинския дълг; 

Учредяване на залог върху постъпленията по валутната извънбюджетна 

сметка на община Средец, по която постъпват средствата по проект 

„Трансграничен културен център за деца”, Bulgaria-Turkey IPA CROSS-BORDER 

PROGRAMME(CCI Number: 2007CB16IPO008 -2011-2-101 по Договор № РД-02-29-352 

/ 13.12.2012 г. на стойност 789 915лв. /  Седемстотин и осемдесет и девет хиляди 

деветстотин и петнадесет / лева. 

II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Средец инж.Иван Жабов, да 

подготви искането за кредит, да го подаде в клона на Управляващата банка – 

„Уникредит Булбанк” АД гр. Бургас, да подпише  договорът за кредит и договорите 

за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т.I . 

 
Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 14 
Гласували „за” – 13 
„против” – няма 
„въздържали се”- 1 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
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   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17. Янко Калудов Германов   за 

 
ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 

на община Средец относно: Поемане на дълг от община Средец за финансиране на 

проект „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на 
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водопроводна мрежа в гр. Средец” – докладва Анета Колеолова -  директор на 
дирекция „Финансово – счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска 
администрация. 

Петър Ангелов: Мен ми е интересно и питам, ще се образовам малко за ваша 
сметка. Какво пречи, защото вие много пъти казахте, че не е задължително след това 
да се поеме този дълг, нали така. 

Анета Колеолова: Определено – да.  
Петър Ангелов: Добре, питам – какво пречи когато ви се наложи, дойде време 

наистина да го теглите, да се внесе една докладна записка и ние да го гласуваме, а да 
не го гласуваме така предварително, каква е пречката. 

Анета Колеолова: Пречката е във времето. В смисъл, че трябва предварително 
да бъде взето решението, за да се подготви цялостния пакет от документи и тогава да 
се кандидатства. 

Петър Ангелов: Още едни уточняващ въпрос. Ако правилно съм разбрал няма 
други пречка вече кмета да си направи когато пожелае след като му гласуваме, да си 
направи. При нас той вече не идва и ние повече нямаме доказателства към тази работа, 
точка трета беше такава. 

Анета Колеолова: Да, предприемат се действията. Значи за да се стигне до 
тегленето на кредита, процедурата е доста тромава, може би два месеца отнема това 
нещо. 

Петър Ангелов: Според мен нищо не пречеше, като му дойде времето, ако ви се 
наложи наистина да поемате дълг, да ни съберете да го гласуваме и толкова. Тъй  ви 
развързваме ръцете. 

Анета Колеолова: Не, няма начин да се пусне размер по-голям от това. Това е 
максималния размер на дълга, който би могло да се поеме от фонда. Така или иначе 
няма да се стигне до сключването на такъв договор със сигурност, защото в процеса 
на изпълнението на проекта настъпват много промени. Така например вече дават 
възможност да се теглят и авансовите вноски, което означава, че тези суми ще се 
възстановят и ще се ползват отново за финансиране на организацията. Освен това ние 
към момента нямаме възможност да оформим целия размер на кредита във връзка с 
това, че не всички договори по проекта са подписани. Предстоят да се подписват още 
договори. Така, че това което правим в момента е даване на намерение за поемане на 
дълг, съгласие за намерение за поемане на дълг. Но в тази част която е визирана 
съфинансиране … 

Петър Ангелов: Няма причини тези намерения да се осъществят, това искам да 
кажа без ние да знаем, без ние да знаем и без повече някой да ни занимава ето това ме 
смущава. 

Анета Колеолова: Няма как да не се случи за поемането на дълг, без дълг няма 
възможност да се реализира проекта, особено в частта съфинансиране, която тя е 
твърда вече, оформена в размер на милион и двеста почти и представлява съучастието 
на общината и точно тази част трябва задължително да се поеме като дълг и съответно 
да се разсрочи във времето да се изплаща. Вероятно тази сума ще претърпи също  
промени от гледна точка на сключените договори, които при всички случаи ще бъдат 
на по-ниска стойност от тази която е визирана в проекта. 
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Д-р Иванка Ковачева: Като допълнение на въпроса, значи ли това, че ние 

няма да бъдем запознати допълнително каква сума наистина приема…. 
Анета Колеолова: Няма пречка да бъдете запознати, в момента в който се 

предприеме и се оформи цялото искане за кредит може отново да се прегласува, но 
този документ да бъде приложен към искането на кредит преди да се кодира във фонд 
ФЛАГ, бихме могли отново на вашето внимание да ви го предоставим. Все пак това да 
бъде като лимит за поемане на дълг, за да може да реагираме на момента когато се 
наложи. 

От залата излезе Димитър Калайджиев. 
Ненчо Ненчев: Аз нямам въпроси, но искам просто да изкажа едно съмнение и да 

ви кажа, че това което в момента гласуваме колко средства тука е съвсем сериозен 
въпрос за община Средец, който ще рефлектира не върху този мандат, дори и не в  
следващия, а в по-следващия мандат. Такива са сроковете заложени за погасяване на 
тези кредити. Като прибавим към това собственото участие, сериозните ангажименти, 
които поема със собствени приходи и други такива осигурявания, според мен целият 
този проект, съвкупност от всичките е непосилен за бюджета на община Средец. 

Анета Колеолова: Но факт е, че договорите са подписани и са в ход на действие. 
Ненчо Ненчев: Факт е че договорите са подписани, ние винаги в такава степен го 

правим. В същото време правилно каза, че ние без заем не можем да ги осъществим 
тези проекти. Знаем за мостовото финансиране, знаем че с аванса ще се върне част от 
тях, но въпреки всичко, дори сам собствения принос е много сериозен ангажимент за 
общината. Да не говорим, ако нещо стане и се забавим, както има и такива случаи, с 
лихвите там са жестоки. 

Анета Колеолова: Не толкова лихвите по скоро корекциите, които се нанасят. 
Ненчо Ненчев: А ако има корекции и не ви признаят нещо, туй си е чиста глоба и 

ще плащаме милиони за това. В такъв смисъл, аз не знам във времето как ще бъдат 
направени тези искания, но пак изказвам съмнение, че ще ни бъдат отпуснати всички 
кредити от фонд ФЛАГ, дано да не е така, а може и за хубаво да е.  Може би трябва да 
се прецизира  кои са по-важни, и кои по не, за да започнем с тях в началото. 

Анета Колеолова: Самото изпълнение на проекта подсказва. 
Ненчо Ненчев: Точно туй, че във времето – да, но все пак ако някои са в близко 

време да се прецени по важност, ако може при кандидатстването, защото да не стане 
така да финансираме този културен център, а пък за канализацията да няма или нещо 
подобно. Казвам ви просто, защото знам как става за фонд ФЛАГ. 

Анета Колеолова: Като реши да кандидатства по всички проекти ли, за какво. 
Ненчо Ненчев: Не, казах да се прецизира когато са едновременно във времето, 

кой е по-важен първо по него да кандидатстваме, защото изказвам съмнение, че няма 
да ни бъдат разрешени всичките тези кредити на базата на бюджета, който имаме да 
поискаме един кредит по-голям от целия бюджет на общината… 

Анета Колеолова: Не, аз съм говорила с експерти от фонда и допустимият 
кредит е до десет милиона. 

Ненчо Ненчев: Говоря непрекъснато с експерти от фонда и като дойде време да 
подписват стават съвсем други. 

Анета Колеолова: Да се надяваме, че няма да има проблеми, защото това ще 
рефлектира на самото изпълнение ще забави проекта. 
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Ненчо Ненчев: Знам, че и вие го усещате, знам, че нямаме друг изход, но 

обръщам внимание на всички. 
Анета Колеолова: Аз лично също се притеснявам така или иначе това е голям 

дълг на практика.  
Ненчо Ненчев: Не само голям, но и много сериозен. 
Анета Колеолова: Предполагам, че дълга ще бъде около три милиона, три 

милиона и нещо като цяло за всички проекти, това е от оперативната програма. Това 
представлява двадесетте процента за финално плащане, така се процедира обикновено 
когато след като се извъртят всички междинни плащания до осемдесет процента, 
двадесетте процента, които ни са обезпечени остават за мостово финансиране.  

Ненчо Ненчев: При условие, че всичко е идеално по проекта. 
Анета Колеолова: При условие, че всичко се верифицира. Няма как да гадаем. 
Ненчо Ненчев: Ако един проект сгъне някъде. 
Анета Колеолова: Да се надяваме на добри изпълнители, на добри специалисти, 

които отчитат отчетите, изобщо това е наистина много рисков фактор, но иначе няма  
да се случат нещата, всичките тези проекти. И продължаваме да кандидатстваме в 
интерес на истината и оперативното финансиране все повече ще затруднява общината. 
Трябва да бъдем благодарни, че все пак имаме някакъв ресурс с който макар и така 
временно оперираме и успяваме да възстановяваме, това са средствата от чистотата, 
които дълго време ги задържаме на едно ниво, но ще дойде момента, в който тези 
средства ще бъдат на по-ниско ниво, те се харчат тези пари. Всички общини ползват 
такива кредити и няма как да не се ползват. А що се отнася до съфинансирането, 
съучастието така предложено като разсрочено плащане в годините, за една година 
плащанията по главницата е в размер на двеста седемдесет и две хиляди лева. 

Ненчо Ненчев: Само за този проект. 
Анета Колеолова: Не, за всички. Всички съучастия на година двеста седемдесет 

и две хиляди лева, на месец по двадесет и две хиляди лева се получава, ако се включат 
всичките тези съфинансиранията. Всъщност най-големите се отнасят за канализацията 
и за Дебелт.  

Ненчо Ненчев: Главницата. 
Анета Колеолова: Главницата и лихвите седемдесет процента ще се 

възстановяват от министерството на финансите, има постановление за тази година, за 
следващата година вече не гарантирам. Лихвичките не съм ги изчислила, те също са 
плаващи, всяка година се променят в зависимост от маржа и условията на фонда. Така 
че това са условията, ако имате друго предложение по какъв начин да излезем от тази 
ситуация, по какъв начин да финансираме, нямаме избор. Но всички сме обезпокоени,  
няма начин това си е дълг, със сигурност си е дълг. 

Други въпроси не постъпиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Д-р Палова подложи на поименно гласуване проекта за решение в докладната 

записка. Гласуваха: “за” - 12 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 1глас и 
Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 450 

26 юни 2013 година 

 
             I. Дава съгласие Община Средец да сключи договор за кредит с „Фонда за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата на 

който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация  на проект по  Договор № 

DIR - 51011116-С004/26.01.2012 г. „Доизграждане на канализационната мрежа и 
частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец”, финансиран от ОП 

”Околна среда 2007-2013”, приоритетна ос 1:  „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 10 000 ж.”, 

Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. Определената максимална 

стойност на безвъзмездната финансова помощ 9 593 921,58 /Девет милиона 

петстотин деветдесет и три хиляди деветстотин двадесет и един/ 0,58 лева. 

Собственият принос на Общината е в размер на 406 218,36 лв. Срок на приключване 

26.11.2014 г. 

- Максимален размер на дълга – 7 585 037лв. /Седем милиона петстотин 

осемдесет и пет хиляди и тридесет и седем/ лева - за мостово финансиране и 406 218 

лв. /четиристотин и шест хиляди двеста и осемнадесет/  лева за съфинансиране. 

- Валута на дълга – лева; 

- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

- Срок на погасяване – до 30 месеца, считано от датата на  подписване на 

договора за кредит за мостовото финансиране и 70 месеца за кредита за  

съфинансиране  с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване; 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ  № DIR-

51011116-С004  / 26.01.2012г.  и от собствени бюджетни средства.  

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.715 %, 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

 - Начин на обезпечаване на кредита:  

Учредяване на залог върху вземанията на Община Средец, с изключение на 

авансовото плащане по Договор № DIR - 51011116-С004 / 26.01.2012г. за безвъзмездна 

финансова помощ  по проект „Доизграждане на канализационната мрежа и 

частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр.Средец”, финансиран от ОП 

”Околна среда 2007-2013”. 

Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 

Закона за общинския дълг. 

II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Средец инж.Иван Жабов, да 

подготви исканeто за кредит, да го подаде в клона на Управляващата банка – 

„Уникредит Булбанк” АД гр. Бургас, да подпише договорът за кредит и договорите 

за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т.I. 
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Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 13 
Гласували „за” – 12 
„против” – няма 
„въздържали се”- 1 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев   - 
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   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17. Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 

на община Средец относно: Поемане на дълг от община Средец за финансиране на 

проект „Деултум – врата към загадъчната Странджа” – докладва  Анета 
Колеолова -  директор на дирекция „Финансово – счетоводни дейности и човешки 
ресурси” при общинска администрация. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” - 12 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 1 глас и Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 451 

26 юни 2013 година 
 

           I. Дава съгласие Община Средец да сключи договор за кредит с „Фонда за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата на 

който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект по Договор 

№ BG161PO00/3.1.-03/2010/042“ „Деултум – врата към загадъчна Странджа”, 

финансиран от ОП ” Регионално развитие”   2007-2013”, Приоритетна ос 3: 

„Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите 

атракции и свързаната с тях инфраструктура”по Схема за предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за 

развитието на природни, културни и исторически атракции” и Бюджетна линия: 

BG161PO001/3.1-03/2010. Определената максимална стойност на безвъзмездната 

финансова помощ  2 293 492,67лв. /Два милиона двеста деветдесет и три хиляди 

четиристотин деветдесет и два/ 0,67 лева. Собственият принос на Общината е в 

размер на  490 547,96 /Четиристотин и деветдесет хиляди петстотин четиридесет 

и седем / 0,96 лв. Срок на приключване  19.06.2014г. 

-   Максимален размер на дълга – 1 834 794 лв. /Един милион осемстотин 

тридесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и четири/ лева за мостово 

финансиране и 490 547 лв. /Четиристотин и деветдесет хиляди петстотин 

четиридесет и седем/ лева за съфинансиране. 

- Валута на дълга – лева; 

- Вид на дълга – дългосрочен дълг , поет с договор за общински заем; 

- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване  на 

договора за кредит за мостовото финансиране и 70 месеца за кредита за  

съфинансиране, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване;  

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №  

BG161PO00/3.1.-03/2010/042  и от собствени бюджетни средства. 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.715 %, 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

- Начин на обезпечаване на кредита: Учредяване на залог върху вземанията на 

Община Средец по Договор № BG161PO00/3.1.-03/2010/042  „Деултум – Врата към 

загадъчната Странджа” за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от ОП ” 

Регионално развитие”   2007-2013 ” . 

Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 

Закона за общинския дълг. 

II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Средец инж.Иван Жабов, да 

подготви исканeто за кредит , да го подаде в клона на Управляващата банка – 

„Уникредит Булбанк” АД гр.Бургас, да подпише  договорът  за кредит и договорите 

за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т.I. 
 

Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 13 
Гласували „за” – 12 
„против” – няма 
„въздържали се”- 1 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
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4. Димитър Нейчев Калайджиев   - 
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   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17. Янко Калудов Германов   за 

 
 
От залата излезе Георги Георгиев. 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 

община Средец относно: Поемане на дълг от община Средец за финансиране на 

проект „Почистване и укрепване на коритото на река „Крива река” и участък от 

коритото на река „Факийска” в регулация на с. Факия, община Средец за 

предотвратяване на наводнения” – докладва  Анета Колеолова -  директор на 
дирекция „Финансово – счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска 
администрация. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” - 8 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 4 гласа и Общински съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 452 

26 юни 2013 година 
 
Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Поемане на дълг от община Средец 

за финансиране на проект „Почистване и укрепване на коритото на река „Крива 

река” и участък от коритото на река „Факийска” в регулация на с. Факия, община 

Средец за предотвратяване на наводнения”. 

 
Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 12 
Гласували „за” – 8 
„против” – няма 
„въздържали се” – 4 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев     - 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

51.
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев   - 
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  въздържал се 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев  въздържал се 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  въздържал се 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17. Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Поемане на дълг от община Средец за 

финансиране на проект „Отгледни сечи във високостъблени насаждения и култури, 

кастрене в горски култури до 40 годишна възраст в общински гори на община 

Средец” – докладва Анета Колеолова – директор на дирекция „Финансово – 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. Г-жа 
Колеолова  обясни, че е допусната техническа грешка в решението и предложи нов 
текст на абзаца: „-  Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.715 %”.  
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” - 9 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 3 гласа и Общински съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 453 

26 юни 2013 година 
 
I.  Дава съгласие Община Средец да сключи договор за кредит с „Фонда за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата на 

който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Отгледни 
сечи във високостъблени насаждения и култури, кастрене в горски култури до 40 
годишна възраст в общински гори на Община Средец”, съгласно Договор № 

02/122/00015 от 07.12.2012 год. по мярка 122 "Подобряване икономическата 

стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2007 - 2013 г., финансиран от Разплащателна агенция към Държавен фонд 

„Земеделие”. Продължителност на проекта - 07.12.2014г. Определената максимална 

стойност на безвъзмездната финансова помощ  е 110 517,12 /Сто и десет хиляди 

петстотин и седемнадесет/ 0,12 лева.  Собственият принос на Общината е в размер 

на 73 678,80 /Седемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и осем/ 0,80 лева. 
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- Максимален размер на дълга – 73 678 /седемдесет и три хиляди 

шестстотин седемдесет и осем/ лева за съфинансиране; 

- Валута на дълга – лева; 

- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

- Срок на погасяване – до 36 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване;  

 - Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  приходи от 

бюджета  на Общината съгласно чл.6 от Закона за общинския дълг; 

 -  Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.715 %; 

 - Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

 - Начин на обезпечаване на кредита:  

Учредяване на залог върху  собствените приходи на общината по член 6, т.1 от 

Закона за общинския дълг и върху общата изравнителна субсидия за местни 

дейности по чл.34, ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети. 

II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Средец инж. Иван Жабов, да 

подготви исканeто за кредит, да го подаде в клона на Управляващата банка – 

„Уникредит Булбанк” АД гр. Бургас, да подпише договорът за кредит и договорите 

за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т.I. 

 
 

Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 12 
Гласували „за” – 9 
„против” – няма 
„въздържали се” – 3 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев   - 
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  въздържал се 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев  въздържал се 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
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16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17. Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Поемане на дълг от община Средец за 

финансиране на проект „Закупуване на специализирана горска техника и оборудване 

за нуждите на община Средец” – докладва  Анета Колеолова – директор на дирекция 
„Финансово – счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска 
администрация. 

Г-жа Колеолова  обясни, че е допусната техническа грешка в решението и 
предложи нов текст на абзаца: „-  Максимален лихвен процент - шестмесечен 

EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %”.  
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 1 глас и Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 454 

26 юни 2013 година 
 

 I.  Дава съгласие Община Средец да сключи договор за кредит с „Фонда за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата на 

който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект 
„Закупуване на специализирана горска техника и оборудване за нуждите на 
Община Средец”,” по Договор № 02/122/00017 от 07.12.2012 год. по мярка 122 

"Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансиран от Разплащателна агенция” 

към Държавен фонд „Земеделие”. Продължителност на проекта до 07.12.2014 г. 

Определената максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ  е 223 860 

/Двеста двадесет и три хиляди осемстотин и шестдесет/ лева. Собственият принос 

на Общината е в размер на 223 860 /Двеста двадесет и три хиляди осемстотин и 

шестдесет/ лева. 

 - Максимален размер на дълга – 223 860 /Двеста двадесет и три хиляди 

осемстотин и шестдесет/ лева  за  съфинансиране; 

- Валута на дълга – лева; 

- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

- Срок на погасяване – до 36 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване; 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  приходи от 

бюджета  на Общината съгласно чл.6 от Закона за общинския дълг; 

- Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.715 %; 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 
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- Начин на обезпечаване на кредита:  

Учредяване на залог върху  собствените приходи на общината по член 6, т.1 от 

Закона за общинския дълг и върху общата изравнителна субсидия за местни 

дейности по чл.34, ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети. 

II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Средец инж. Иван Жабов, да 

подготви исканeто за кредит, да го подаде в клона на Управляващата банка – 

„Уникредит Булбанк” АД гр.Бургас, да подпише  договорът за кредит и договорите 

за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т.I. 
 

Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 12 
Гласували „за” – 11 
„против” – няма 
„въздържали се” – 1 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев   - 
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   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17. Янко Калудов Германов   за 

 
 
Адв. Никола Чолаков: Г-жо председател, аз се възползвам от възможността, 

която дава правилника, да предложа на общинските съветници още веднъж точка 
двадесет, по която не взехме решение за така както беше предложено. Далеч съм от 
мисълта, че бих могъл да убедя общинските съветници, които така или иначе са си 
изградили свое становище по този въпрос. Но аз считам, че специално този проект е 
свързан с бедствия и аварии, с рискове от наводнения на населено място в община 
Средец и това не би добре се посрещало от населението на село Факия. Всички сте 
запознати с това от къде преминава реката, имахме преди няколко години наводнение, 
когато много имоти бяха под вода, поради което считам, че гласуването не отговаря на 
потребностите на населението на общината. Много добре ми е ясно, че се безпокоим 
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относно дълга, който поема общината, но за тридесет и осем хиляди лева толкова 
колкото е размера за съфинансирането, мисля ако не греша, не би трябвало да 
отлагаме този въпрос. Ето защо бих помолил общинските съветници да преразгледат 
становището си  т.е. тези които се въздържат да гласуват. 

Д-р Надежда Палова: Колеги, гласуваме предложението на г-н Чолаков. 
Процедурно, за прегласуване на точка двадесета. Който е съгласен да прегласуваме 
точка двадесета моля да гласува. 

Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 3 гласа, приема се. 

Председателят подложи на прегласуване проекта за решение по точка двадесета 
от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Поемане на дълг от община Средец за финансиране на проект „Почистване и 
укрепване на коритото на река „Крива река” и участък от коритото на река 
„Факийска” в регулация на с. Факия, община Средец за предотвратяване на 
наводнения”. Гласуваха: 

 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 12 
Гласували „за” – 8 
„против” – няма 
„въздържали се” – 4 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев   - 
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  въздържал се 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев  въздържал се 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  въздържал се 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
Отново решението не беше прието. 
В залата влезе Георги Георгиев. 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА – Докладна записка от общински съветници 

при община Средец, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Яна 

Проданова – докладва д-р Красимира Кадийска-Георгиева – Председател на 
постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 
подпомагане”. 
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Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и Общински съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 455 

26 юни 2013 година 
 
Общински съвет – Средец отпуска еднократна финансова помощ на Я. П. в 

размер на 1000 /хиляда/ лева. 

 
Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 13 
Гласували „за” – 13 
„против” – няма 
„въздържали се”- няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев   - 
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   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Изразяване на съгласие за участие на община 

Средец в бъдещо търговско дружество, в което общината да притежава 10 

дружествени дяла, представляващи цената на отстъпено право на строеж върху 

имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ, в кв.151 по плана на 

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

Инж. Димитър Янков: Уважаеми колеги общински съветници, дами и господа, 
както спомена в началото на заседанието колегата Ангелов, тази докладна я гласуваме 
за втори път. Предната сесия тя беше гласувана като редакция, предложена от 
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комисията по „Законност и обществен ред” в която и аз участвам. Сега виждаме, че 
се вкарва втори път по желание явно на инвеститора, с което се връщаме към 
първоначалната редакция преди да се намеси комисията с предложението. И в какво 
се състои цялата работа, коментирали сме го и в комисиите, всеки все пак си има 
някакво решение и мнение по въпроса. Разликата се състои в това, че в предното 
решение гласувахме отстъпено право на строеж върху площта 8916,40 кв.м. върху 
която площ е направена експертната оценка. Разликата със сегашното предложение е, 
че е отстъпено върху цялата площ от 22163 кв.м. това представлява цялата площ на 
парцела. Не знам, няма да коментирам относно целесъобразността на настоящото 
решение, аз самия също съм – за, осъществяване на това инвестиционно намерение. 
Моето притеснение е изключително относно законосъобразността на това решение и 
аз съм притеснен относно подкрепата на докладната. В крайна сметка чисто 
редакционно бих искал да обърна внимание, че при положение, че не сме видели този 
дружествен договор, макар и предния път го гласувахме в този вид, ние не уточняваме 
точните десет дружествени дяла, които няма как да знаем и по скоро би следвало да се 
каже дялово участие равняващо се на някаква стойност. При положение, че нямаме 
дружествения договор, по подразбиране би трябва да се подразбира, че общия брой 
дялове би трябвало да е сто, но дали е толкова не можем да кажем при положение, че 
нямаме страна на инвеститора, партньора ни в тази сделка, нямаме предложен 
проекто-договор. Благодаря за вниманието. 

Петър Ангелов: Аз общо взето, което имах да казвам го казах, но няма да говоря 
това, че какво се прилага, а го няма приложено: акта за частна общинска собственост, 
скица на имота, експертната оценка, щом внася на ново докладна би следвало тези 
неща да ги има. Ще кажа само чисто процедурно, че ние най-напред би трябвало да 
отменим решението по другата докладна, защото ще имаме в сила две решения по две 
идентични докладни и всъщност какво правим и едното е в сила и другото е в сила, 
което ни хареса него да избираме, така ли. 

Д-р Надежда Палова: Първо не е в сила, защото не сме го гласували. 
Петър Ангелов: Говоря за миналата докладна. 
Д-р Надежда Палова: Как са две, едно е. Това не се знае дали ще мине.  
Петър Ангелов: Казвам при положение, че предупреждавам, защото после 

постфактум трябва да говоря. Сега казвам предварително, че дали ще искаме да си 
отменим предишното решение, ако не искаме да го отменим няма какво да го гледаме. 
Всичко е ясно, аз пак ще кажа това е обидно за целия общински съвет и за нас като 
хора. 

Ненчо Ненчев: Аз мисля, че не е толкова обидно за нас. Днес направихме много 
по обидни работи като гласувахме неща измислени и по същия начин за втори път ги 
гласувахме. Така, че според мен е нещо нормално. Искам да кажа на г-н Янков за 
дружествения договор, че когато обсъждахме въпроса в комисиите, кандидатите за 
инвеститори предложиха дори ние да направим този дружествен договор. Така или 
иначе той ще бъде представен на общинския съвет и също гласуван от нас. Така, че 
това като аргумент не го приемам, не мисля, че трябва да отделим, защото ако за 
двеста-триста човека във Факия е важен единият проект, аз мисля че много по-важен е 
този, ако се осъществи дай боже и при условие, че общината не участва с никакви 
финансови средства, нито дарява някаква земя, остава си собствеността на земята, 
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нито с кредити, дори и да няма полза искам да кажа, че има много косвени ползи за 
община Средец, ако нямат пряка печалба и дивиденти. Така, че ако наистина така 
погледнати проблемите и бъдем сериозни, нека всеки да се замисли утре кой ще бъде 
упрекнат за осъществяване на такива големи неща за нашата община. 

Инж. Димитър Янков: Реплика от място. Няма спор както каза колегата на 
предното решение или в това решение така или иначе то ще мине през нашето 
одобряване на общински съвет в предвид това, че по този дружествен договор ще има 
думата и отсрещната страна от страна на „Лесинвест” като съдържание, така че това е 
един дружествен договор и  всяка една от страните ще има възможност да се намеси. 
Казвам просто, че няма проект, а не че няма да го гледаме. Другото нещо по 
отношение на целесъобразността, аз не коментирам целесъобразността – да, добре е да 
има, но да се създаде подобно дружество могат да се кажат много плюсове, брой 
работни места и т.н. Всичко това съм склонен да го приема, единствената ми 
забележка по тази докладна е тази повторна редакция по законосъобразност. Така или 
иначе минава през областна управа за законосъобразност така, че това ще стане ясно, 
аз за себе си не съм наясно. Благодаря. 

Ненчо Ненчев: Една реплика за протокола. Само две думи – грудовски синдром. 
Други разисквания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – 2 гласа и Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 456 

26 юни 2013 година 

 
1. Общински съвет – Средец, на основание чл.21 ал.1 т.9, изразява съгласие за 

създаване на съвместно търговско дружество, чието основно инвестиционно 

намерение е създаване на предприятие за производство на чипс и пелети, чрез 

изграждане на система за когенерация и производство на ел. енергия от 

възобновяеми източници. 

2. Община Средец учредява (отстъпва) на „ЛЕС ИНВЕСТ-2012” ООД, със 

седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. „Васил Коларов” 132, представлявано 

от Управителя, правото на строеж на обект „Предприятие за производство на 

чипс и пелети”, в следния, собствен на учредителя – община Средец, недвижим имот, 

а имено: дворно място, с административен адрес гр. Средец обл. Бургас 

съставляващо урегулиран поземлин имот УПИ VІІІ (осми римско) в кв. 151 (сто 

петдесет и едно) по регулационния план на гр. Средец, утвърден със заповед № РД-

09-166/24.09.1986г. и заповед № 14/20.03.2013 г., с площ 22,163 дка (двадесет и два 

дка и сто шестдесет и три кв.м.), при граници на УПИ: УПИ VІІ от квартал 151, 

УПИ ХVІ от квартал 151, улица, УПИ ХІІІ от квартал 151, улица, за изграждане на  

„Предприятие за производство на чипс и пелети”,  с обща застроена площ 8 916,40 

кв.м. и при спазване на отделните строителни показатели за съответния вид 

територия. 

3. Одобрява експертна оценка на отстъпено право на строеж на сгради и 

съоражения, на площ от 8 916,40 кв.м. на стойност 101 300,00 лв.,  изработена от 

„Бургаска търговско промишлена  палата”. 
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4. В новото търговско дружество, Община Средец да участва със 10 

(десет) дяла на стойност 101 300,00 лв., равняваща се на стойността на 

отстъпеното право на строеж. 

5. Упълномощава Кмета на Община Средец, след одобряване от Общинския 

съвет на условията на проекта на дружествен договор, да извърши всички правни и 

фактически действия по създаването на съвместно търговско дружество. 

 
Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 13 
Гласували „за” – 9 
„против” – 2 
„въздържали се”- 2 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков        против 
4. Димитър Нейчев Калайджиев   - 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева  въздържал се 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков   за 
10.  Надежда Ангелова Палова  въздържал се 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов        против 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА – Докладна записка от д-р Красимира 

Кадийска-Георгиева – Председател на постоянната комисия по “Здравеопазване, 
социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни 

финансови помощи – докладва вносителя. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 

гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и Общински съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 457 

26 юни 2013 година 
 

Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на: 

� А. А. Д., живуща в гр. Средец – сумата от 500.00 /петстотин/ лева; 
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� П. Д. П., живуща в гр. Средец – сумата от 500.00 /петстотин/ лева. 

 
 

ТОЧКА – ПИТАНИЯ: 
Георги Георгиев: Питането ми към кмета беше следното – до кога ще продължат 

уволненията от община Средец на местните хора и ще продължава назначаване на 
кадри от Бургас. Имам конкретно предложение да гласуваме за закупуване на автобус 
на общината да извозва всички назначени в общината до Бургас. Ще излиза по-евтино 
отколкото да им плащаме пътните. Автобусът може да бъде петдесет местен. 

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

Палова закри Двадесет и деветото  заседание на Общински съвет на община Средец.  
 
 
 
 
02.07.2013 год. 
гр. С р е д е ц 
 
 
Изготвил протокола:  
                     
                                   /Даниела Петрова/ 
 
 
 
 
                                                               
                                                                 Председател: 
                                                                                 /д-р Надежда Палова/ 
              
 
 
 
                                                                 Секретар: 
                       /Марин Клинков/ 
 


