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На 17 февруари 2015 година /вторник/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 
т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание 
чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Средец и взаимодействието му с общинската администрация в зала №1 на общинска 
администрация от 9.30 часа се проведе Петдесет и шестото заседание на Общински 
съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: кмета на община Средец инж. Иван Жабов; зам. 
кмета на община Средец – Николина Дамбулова; Георги Станилов – секретар на 
общината; адв. Ирина Камбурова-Тунтева; кметове и кметски наместници на населени 
места в общината; директори на дирекции и представители при общинска 
администрация; гости. 

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

 
 Отсъства по уважителни причини Георги Стойков Георгиев. 

Динко Цъцаров: Уважаеми общински съветници, г-н кмете, уважаеми гости, в 
залата присъстват шестнадесет общински съветника, имаме необходимия кворум и 
откривам Петдесет и шестото заседание на Общински съвет – Средец. Имате думата 
за предложение за секретар на днешното заседание. 
 Марин Клинков: Предлагам г-н Димитър Калайджиев. 
 Динко Цъцаров: Други предложения. … Ако няма, който е съгласен г-н 
Калайджиев да стане секретар на днешното заседание, моля да гласува, „за”, „против”, 
въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас,  
предложението се прие и г-н Димитър Калайджиев зае своето място. 

На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред 
предложен в поканите до всички с постъпилите допълнителни материали: Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на 
заповед от община Средец в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално 
развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, 
обезпечаваща авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG161РО001/3.1-03/2010/042 от 19.07.2012г. по Оперативна 
програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ  
„BG161РО001/3.1-03/2010” за проект „Деултум – врата към загадъчната Странджа”, 
сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално 
развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионално развитие” и Докладна 
записка от От д-р Красимира Кадийска-Георгиева – Председател на постоянната 
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: 
Отпускане на еднократни финансови помощи. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за дневен ред с 
направените допълнения. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Петдесет и шестото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 

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

относно: Приемане на актуализирана Програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Проекто – бюджет на община Средец за 2015 година; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014 
година; 

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

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

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за 
концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: 
„Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот №000686, 

ЕКАТТЕ 17974, с площ 120,668 дка, находящ се в местността „Малката 

река”,землището на гр. Средец, община Средец, област Бургас, при граници: 
имоти №№ 000655, 000532, 000658, 000657, 001086, 000888, 000653, имотът 
актуван с Акт за публична общинска собственост № 236/30.09.1998 год.”; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници за 2014 година; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Създаване и функциониране на кухня – майка кетъринг „Средец” за 
приготвяне на храна за деца от 10 месеца до 18 години;  

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №002012 находящ 
се в землището на с. Момина църква и обявяване за ЧОС; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ 
орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане 
по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG161РО001/3.1-03/2010/042 от 19.07.2012г. по Оперативна програма 
„Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ  
„BG161РО001/3.1-03/2010” за проект „Деултум – врата към загадъчната 
Странджа”, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
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Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция 
„Програмиране на регионално развитие”; 

12.  Докладна записка от 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 № 56 на Общински 

съвет – Средец./ 
 

  

Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към ТОЧКА ПЪРВА – Питания. На 
предното заседание г-жа Палова имаше питания към кмета, желанието й беше да бъде 
отговорено писмено. Вчера тя си получи отговора. 

Д-р Надежда Палова: Да, по имейла. 
Динко Цъцаров: Желаете ли да бъде прочетен отговора. 
Д-р Надежда Палова: Да, желая. 
Георги Станилов: Уважаеми г-н кмете, г-н председател, дами и господа 

общински съветници, гости, до доц. д-р Надежда Палова, отговор от инж. Иван Жабов 
– кмет на община Средец, относно въпроси поставени на петдесет и пето заседание на 
Общински съвет – Средец, проведено на 28.01.2015г. Уважаемо г-жо Палова, във 
връзка с поставените от Вас въпроси изразявам следното: Въпрос №1: На заседание 
№14/29.08.2012г. Общински съвет Средец е приел отчета на Кмета за изпълнение на 
Решенията на Общински съвет – Средец за периода м.януари – м.юни 2012 год., в 
който отчет е посочена информация от изпълнението на Решение №74/28.02.2012г. 
ОбС Средец. Въпрос №2: След влизане в сила на Решение №373/14.03.2013г. на ОбС – 
Средец е извършена пазарна оценка на недвижимия имот (стария корпус на 
болницата). Последната пазарна оценка е значително ниска, с оглед състоянието, в 
което се намира корпуса в момента и извършването на продажба се явява 
икономически неизгодно, още повече в този корпус е разположен сектор „Вътрешно 
отделение”, който и към настоящия момент продължава да работи и не съществува 
възможност същия да бъде преместен от там. Инж. Иван Жабов – кмет на община 
Средец. 

Динко Цъцаров: Г-жа Палова. 
Д-р Надежда Палова: Относно въпросите и отговорите, които получих аз съм 

запозната с отговора в отчета на кмета и когато е даден отговор на решение 74 и там 
пише, че е извършен одит, но предвид големия обем на работа и големия период 
включен в одит-а очаквате представяне на резултатите. Такива резултати пред ОбС не 
са представени, ако има такива резултати, моля да бъдат представени пред ОбС. 
Понеже в Протокол №43 от сесия проведена на 30.04.2014г. служител на общинска 
администрация казва, че след обстойна проверка и проучване е установено, че такъв 
одит от външна институция не е извършен. Сега моля, г-н кмете ангажирайте се с ясен 
и конкретен отговор – извършен ли е такъв одит или не е извършен, ако е извършен 
такъв одит, моля, да представите резултатите пред ОбС тъй като е принципал. По 
втория въпрос, след като е извършена нова такава оценка, моля да бъде представена на 
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ОбС като принципал, а защото ние все пак трябва да бъдем запознати с тази оценка 
и да видим колко горе-долу пада от първоначалната такава. И много интересно, че при 
внасянето на докладната не е съобразен факта, че вътрешно отделение няма къде да 
бъде преместено, тъй като докладната е внесена от кмета на общината. Така, че ще 
помоля на следващото заседание да бъдат представени резултатите от одита, както и 
резултата от новата оценка. Благодаря. 

Динко Цъцаров: По точка питания има ли друг някой въпроси. Г-н Вълчев.  
Георги Вълчев: Моето питане е свързано с незаконната сеч на територията на 

община Средец. Знам каква е борбата и как се справят с това Държавното горско 
лесничейство, в тази връзка искам да попитам нашето Общинско горско предприятие 
как се справя с борбата с престъпността с тази сеч и откакто е създадено това 
предприятие, например този който отговаря – колко нарушения са констатирани и на 
каква сума. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Имате ли готовност за отговор в момента. 
Георги Вълчев: В писмен вид за следващото заседание да е. 
Динко Цъцаров: Други питания колеги. Г-н Ангелов. 
Инж. Петър Ангелов: Във връзка с един поставен въпрос от хората в Светлина, 

искам да попитам – работили се по възстановяване на високоговорящата система, 
доколкото знам тя е на поддръжка към общината. Имам информация, че е изгорял 
трансформатора, но все пак едва ли е някакъв специален трансформатор, най-вероятно 
понижаващ, не е импулсен, че да е примерно навиването всеки бобиньор би могъл да 
го принавие. Искам да зная – ще се възстанови ли високоговорящата система или няма 
да се възстанови.  

Динко Цъцаров: Г-жа Ковачева. 
Д-р Иванка Ковачева: Във връзка с жалбата на жителите на града след 

последното наводнение, какво смята общината, защото това което се коментира е, че 
новата канализация връща, че имало разлика в големите тръби, които минават по 
улицата, която събира водата. Какво ще направи общината по този въпрос. И имали 
гаранция проекта, който мина и който беше изпълнен.  

Инж. Иван Жабов: Уважаеми г-н председател, дами и господа общински 
съветници, във връзка с жалбата на хората, така или иначе общината ще вземе своите 
мерки, но искам да ви уверя, че всичко по проекта който приключи за канализация и 
водоснабдяване на град Средец е всичко по проект както е одобрено от институциите, 
но не сме правили никаква промяна на тръбите в съответствие с това да не се променя 
техния цолаж. Другото, което е всичко това което се случи е във връзка с дъждовните 
повърхностни води, които се изляха върху град Средец. Другото, което е, точно в този 
участък канализацията не е променена, там не сме правили нищо, така или иначе има 
назначена комисия от общината, която ще вземе своите мерки, ще се провери всичко и 
ако има нещо за възстановяване на хората, ние така или иначе трябва да ги 
възстановим, щом те мислят, че ние сме причинили това бедствие. Но мога да ви кажа, 
че това е от дъждовните повърхностни води, затова всички къщи, които са заляти в 
този район са от това. 

Д-р Иванка Ковачева: Г-н кмете, благодаря Ви. Хората просто са притеснени, че 
при едно последващо пак, пак по-голямо наводнение – дъждове, ще се случи същото. 
И по повод на водосбора на дъждовните води, къде се изливат дъждовните води, 
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вкарани ли са по някакъв начин в канализацията, това се коментира. Не съм 
специалист, не съм компетентна, питам. Коментира се къде са вкарани дъждовните 
води в града след новата канализация. 

Инж. Иван Жабов: Дали са в канализацията, ще го проверим това и ще 
отговорим, има комисия от общината. Марияна ще отговори. 

Марияна Саваклиева: Града е разделен по схема за канализацията на две части, 
едната част е битова, другата е смесена. Частта която е в дясно, западната част на 
града е само битови води разделна канализация, отделно е битова, отделно е 
дъждовна. А другата част на града, която питат гражданите от югоизточната част на 
града, канализацията е смесена, там битовите и дъждовни води са в един *****. 

Д-р Иванка Ковачева: Те в състояние ли са да поемат цялата тази вода. 
Марияна Саваклиева: Според проектантите, които са работили върху проекта, 

тези води, които дойдоха са повърхностни води. 
Динко Цъцаров: Други въпроси има ли колеги. … Ако няма други въпроси, ще 

дам думата на г-жа Таня Димитрова – ст. експерт „Здравеопазване”, тъй като в 
деловодството на Общински съвет постъпи благодарствено писмо от д-р Танева и д-р 
Дерменджиева и тяхното желание е да бъде прочетено писмото на заседанието на 
ОбС. Заповядайте г-жо Димитрова. 

Благодарственото писмо се прочете от Таня Димитрова – ст. експерт 
„Здравеопазване” при общинска администрация.  

Приложен е текста на благодарственото писмо. 
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Ръкопляскания в залата. 
Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към ТОЧКА ВТОРА от дневния ред 

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

Приемане на актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2015 година. 
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   
Динко Цъцаров: Имате думата за изказване колеги. Г-н Ненчев. 
Ненчо Ненчев: Аз имам първо едни въпрос – всички общински обекти ли са 

включени в тази програма или има и такива, които не са включени. 
Веселина Пашова: Всички. 
Ненчо Ненчев: Всички до един, ами каква програма е тогава.  
Динко Цъцаров: Г-н Янков. 
Инж. Димитър Янков: Аз не доразбрах отговора, който се даде на колегата, 

всички имоти на територията, поземлени имоти, които са собственост на община 
Средец са включени в капиталовата програма, за разлика от предни години когато сме 
гласували такава, която перманентно се налага да променяме, да довключваме. Значи 
това, че няма да се налага да се довключват имоти към капиталовата програма, защото 
всичко е включено и няма да се налага подобно действие. Аз така го разбирам 
отговора Ви и затова задавам допълнително. Благодаря. 

Веселина Пашова: Доколкото аз съм наясно, довключват се само продажби. 
Дадени са имоти които трябва да се предоставят през годината, не предоставени под 
наем, но които в един момент има заявление да се продават, се актуализира 
програмата в частта за продажба, ако става дума за земеделските имоти. Ние просто не 
сме ги предвидили през годината за продажба, но в последствие се явява, че има  
заявители, това е. 

Инж. Димитър Янков: Не ми стана ясно. Въпросът на колегата беше това целият 
обхват на общинската собственост като поземлени имоти ли е включена в тази 
програма.. 

Веселина Пашова: Да, целият обхват.  
Инж. Димитър Янков: Добре, благодаря. Значи няма да се налага да се прави 

актуализация. 
Веселина Пашова: Не, пак не разбрахте, пак ще се прави актуализация, когато е 

от раздел в раздел. 
Инж. Димитър Янков: Ако се прехвърлят от под наем за продажба. Разбрах, 

добре. Благодаря. 
Динко Цъцаров: Други въпроси имате ли колеги. 
Ненчо Ненчев: Понеже аз имах въпрос и от това следваше предложение, да си 

кажа и предложението. Предлагам това което е предложено като решение да стане 
точка първа и точка втора – тази програма може да се променя веднъж годишно на 
шест месеца, да се актуализира на шест месеца. За да се избегне това което говорихме 
през цялата минала година, при всяка продажба – актуализираме програмата, при 
всяка продажба – актуализираме програмата. Това е моето предложение да добавим 
тази втора точка. 
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Динко Цъцаров: Колеги, гласуваме предложението на г-н Ненчев, Програмата 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година да се 
актуализира веднъж на шест месеца, който е съгласен, моля да гласува, “за”, “против”, 
“въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 гласа, приема 
се. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка с приетото допълнение. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – 
няма; “въздържали се” – 1 глас, Общински съвет прие 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” – 15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  за 

8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов въздържал се 

 
 
От залата излезе д-р Надежда Палова. 
Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към ТОЧКА ТРЕТА – Докладна записка 

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

община Средец за 2015 година. 
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 

счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 
 Динко Цъцаров: Благодаря Ви г-жо Бойчева. Давам думата на г-жа Янка 

Стойчева – председател на постоянната комисия по „Финанси” към ОбС. 
Янка Стойчева: Постоянната комисия “Финанси, стопанска дейност, общинска 

собственост, приватизация и следприватизационен контрол” разгледа проекто-
бюджета и предлага на вашето внимание следния проект за решение: 1. Приема 
Бюджета на община Средец за 2015 година както следва: 1.1. По приходите в размер 
на 15 628 504 лева, съгласно Приложение №1 в т.ч.: 1.1.1. Приходи  за делегираните от 
държавата дейности в размер на 6 352 573 лв.; 1.1.2.  Приходи за местни дейности  в 
размер на 9 275 931  лв.; 1.2. По разходите в размер на 15 628 504 лв., разпределени по 
функции, групи, дейности и параграфи, ъгласно Приложение № 1.; 2. Приема 
програма за капиталовите разходи за 2015г. в размер на 1 584 852 лв., съгласно 
Приложение № 3. 

Динко Цъцаров: Благодаря Ви г-жо Стойчева. Колеги имате думата за изказване. 
Г-н Георги Вълчев. 
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Георги Вълчев: Колеги, аз благодаря за обстойния анализ, който направиха 

колегите от администрацията. Имам един въпрос във връзка с този анализ и по-точно 
с приходната част, там има едно изречение за преходния остатък. Ще цитирам по 
памет и приблизително естествено. Ако сте готови, въпросът ми е следен, там има 
едно изречение специално в дейност „Чистота” където е записано следното: за 2015г. 
близо 501х.лв. преходен остатък, който е с около 358х. приблизително по-малко от 
2014г.. Въпросът ми е следния, означава ли това, че в началото на 2014г. в предишния 
бюджет, преходния остатък е бил сбора от тези две суми. Това е въпроса. 

Анета Колеолова: За миналата година преходния остатък приблизително по 
памет е бил 800х.лв. 

Георги Вълчев: Да, значи сбора от тези две суми. Тогава възниква въпросът ми 
за какво и как е намален този преходен остатък, и тези близо 380х.лв. по 
предназначение ли са използвани, за какво, бихте ли могли да ни кажете сега. 

Анета Колеолова: Сега в момента ми е трудно да кажа, но това е обект на 
обсъждане при приемането отчета на общината, който е предвиден за внасяне на 
следващата сесия. Реално това което се сещам като разходи, които в повече се 
извършват това е капиталовия разход – 150х.лв. за закупуване на машина, по-
различното което е.  И съответно има повече вноски към отчисления по чл.71 към 
РИОСВ, също така и разходите предполагам, че са и в завишение, **** но това ще 
бъде анализирано, не само анализирано, а ще бъде направен и отчет на общинското 
предприятие, което ще бъде неразделна част от бюджета на общината за 2014г. 

Георги Вълчев: Само да допълня, бих искал коментара, ако помните 2011г. в 
началото на 2012г. мисля, че имаше един преходен остатък приблизително около и 
над 1мил.лв., за да е по-ясно на хората в залата, предишните два кмета са събирали 
пари, знаете че обикновено от хората от града от цялото гражданство в общината се 
събират такси за чистота. Те винаги са в повече и т.нар. преходен остатък остава в 
сметката, който може да се ползва единствено и само по дейност „Чистота”, т.е. в 
предишните два мандата или три назад във времето се е събирал този остатък. Той е 
станал към 2011г. близо милион и повече доколкото си спомням беше, ако не греша, 
вие ще ме поправите ако греша, към момента виждаме, че този остатък е намален 
двойно. Т.е. за да е по-ясно все едно вие си отделяте по сто лева месечно от заплатата 
и накрая на годината ще имате хиляда и двеста лева събрани и на тринадесетия месец 
вместо да имате хиляда и триста лева, защото пак сте отделили сто лева, то изведнъж 
поглеждате, че във вашата сметка има петстотин лева. Интересуваме как са похарчени 
тези пари, защото е важно. Благодаря ви. 

Динко Цъцаров: Други изказвания има ли колеги. Г-н Янков. 
Инж. Димитър Янков: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и 

господа, на заседанието на комисиите аз поставих един въпрос във връзка с план 
сметката на общинско предприятие „Общински гори”, виждам, че колегата Стоянов е 
тука, сигурно са го запознали. Между другото мога да поздравя колегата, че си е 
направил труда да посочи и отчетни цифри за 2014г. освен плана за 2015г., по този 
начин има възможност ОбС да се ориентира при вземането на решение. Между 
другото една наложена лоша практика е бюджета да се приема преди отчета на 
общинския бюджет г-жо Колеолова. Знам, че законово са дадени тези права, но по 
принцип казвам, че не е редно от гледна точка на това, че когато се планира нещо то 
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трябва да се гледа и какво е положението към края на предходната година от тази 
гледна точка. Все пак до известна степен колегата е направил труда да посочи някакви 
отчетни цифри, направи ми впечатление, че отчетните цифри по отношение на план 
2014г. при всички положения не са 35х. кубика, смятам че когато се представя отчета 
ще бъдат коригирани. Общо взето доколкото си спомням тогава планирахме някъде от 
порядъка на 45-50х. кубика, прави ми впечатление, че отчетните цифри нямат никакви 
преходни остатъци, което някак си не ми се вижда много за 2014г. при план за 2015г. 
да няма преходен остатък от 2014г. предходната, като на други ***, можете да 
обърнете внимание при отчета. По-важното обаче във връзка с тази справка е това 
което е планирано за настоящата 2015г. става въпрос за ред четиринадесети – разходи 
за външни услуги, г-н Стоянов, ако е пред Вас тази справка. При положение, че отчета 
за 2014г. – разходи за външни услуги е 422х.лв. имаме завишение през 2015г. с 
265х.лв., което води до цифрата 687х.лв. Тъй като разходите за външни услуги на 
общинското предприятие са основно във възлагането на дейностите по сеч, добив на 
дървесина, като гледам така цифрите са относително ниски, това което е заложено 
може да се оправдаят едни петдесет хиляди лева с въпросното завишение в натури. Но 
265х.лв. не ми се вижда реално тази цифра да е вярна, 265х.лв. за външни услуги. 
Защо е важно колеги това нещо, защото ако тази цифра е вярна, това тука има 
минимум от порядъка на 200х.лв. някакъв скрит луфт и резерв, който се скрива от 
погледа на ОбС. Ако знаем, че го има можем да преценяме как да бъде разходвано, 
ако не го знаем, че го има в даден момент нямаме представа за истинското положение 
на нещата. Ако ли аз не съм прав и тези 265х.лв. горница действително ще бъдат 
разходвани, между другото картината става още по-зле, защото финансовия резултат 
на Общинското горско предприятие за 2015г. колеги, е 407х.,270.лв. забележете при 
добив 38х. кубика ние реализираме финансов резултат от 407х.лв. Към края на 2011г. 
при ползване когато беше стопанисвано от Държавно горско стопанство /ДГС/, при 
ползване от порядъка на по-малко от 20х. кубика бяха реализирани същия порядък 
цифри 395-400х.лв. Далеч съм от мисълта казвайки това нещо, че трябва да се променя 
начина, създадено е едно общинско предприятие, то трябва да продължи да 
съществува, там има хора назначени, там има хора така или иначе са учили, които 
трябва да си изкарват препитанието по някакъв начин, обаче екипа на цялото 
предприятие по принцип изобщо общинското ръководство трябва да помислят, 
защото в крайна сметка става въпрос и за пари. Това предприятие трябва да носи пари, 
а тези пари са крайно недостатъчни, смея да заявя, че има начини тази сума от тези 
407х.лв. да се увеличат. Преди това ще искам колегата да ми отговори на въпроса за 
външните услуги 265х.лв. горница които са. Но това не пречи да се направи и 
съответните предложения и по нататък, които са също с тази горска тематика. Имам 
предложение колеги, във връзка с нещо което поставих на декемврийската сесия на 
която обсъждахме ползването от общински горски територии, казах държавата отделя 
пари за фонд инвестиции, редно е и ние да поставим началото. Можем да го поставим 
с един лев на плътен кубик, не както примерно както го правят ДГС от порядъка на 
пет лева, отделят за плътен кубик, които отиват във въпросния фонд инвестиции в 
горите, но е редно да се постави едно начало. Имайте предвид, че това са пари, които 
остават в общинско разпореждане, това са пари, които в дадена критична ситуация за 
горите могат да се вложат в тези гори, да се реинвестира в горите, затова е наречен 
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фонд инвестиции, което включва не само отглеждане на млади насаждения, 
залесяване, това включва и ремонт на пътища. Същевременно ако не се налага нещо 
подобно, някакъв бъдещ план, някакъв критичен момент за ОбС тези общински пари, 
по решение на ОбС могат да се пренасочат и в друга посока, защото уважаеми колеги 
в бъдеще, в следващите години ни чакат тежки времена. Знаем какви са сумите по 
проектите с които сме кандидатствали, знаят се заемите и т.н., давайте да заделяме по 
нещо докато все още има време и начин да се заделят някакви пари. Иначе е хубаво 
така, да имаме разточителни бюджети, да се харчи и т.н., няма нищо лошо, обаче 
времената в които живеем са лоши, а тези които предстоят са още по-зле. И в тази 
връзка имам едно трето предложение пак на тази тема, третото ми предложение 
колеги, на тази тема е, че ОбС е редно да осъществява заложения даже по нормативи 
контрол от гледна точка на отдаването на дейностите в горите и продажбата на 
дървесина. Това са текстове, които са заложени в съответната специализирана 
наредба, която до настоящия момент не се спазва от общинското ръководство. Какво 
имам предвид, ние доста често спорим колко земи се продават, колко сделки се 
осъществяват, става въпрос за имоти от порядъка, които примерно продаваме имоти 5-
6дка и осъществяваме вземане от порядъка на 300, 500, 1000, 1500 лева. Тука става 
въпрос за крупни суми от най-голямата недвижима собственост на общината, която е 
приходоносна и върху която ние нямаме никакво виждане как се развиват нещата по 
отношение на параметри, на цени, обекти и т.н., а имайте предвид, че това наше 
правомощие ни е дадено по закон, в наредбата изрично е посочено, че това става след 
решение на ОбС. Затова си позволявам да направя второ предложение, да се включи в 
настоящия бюджет текст, с който примерно да се задължи кмета на община Средец 
при такива процедури те да се провеждат след решение на ОбС, мога да го 
формулирам и по-точно когато дойде момента. И накрая имам още един въпрос с 
което смятам, че ще приключа и ще дам възможност на колегите и те да кажат каквото 
имат. Наблюдавам капиталовата програма разход от 317х.лв. за обект водоснабдяване 
с. Росеново, струва ми се, че това са едни пари още от предния мандат, ако бъркам ме 
поправете, става въпрос за едни пари които уж сме като задължение от преди 2011г. 
даже. За какво обаче става въпрос, ако се сещате 2013г. когато приемахме бюджета 
ние въпросните пари просто ги заложихме в резерв, отказахме да бъдат платени тези 
пари поради неясноти свързани с това редно ли е, дължи ли ги реално общината. 
Става въпрос колеги за 317х.лв. дали реално ние имаме това задължение, защото 
доколкото имам смътен спомен все пак две години са си доста голям период от време 
и не мога да помня всичко, което сме обсъждали тука, не бяха спазени условията на 
съответната програма, чисто и просто изпълнителя не си беше свършил работата. Бяха 
подписвани допълнителни спогодби, но ние преценихме, че това нещо не е достатъчно 
и ако не ме лъжи паметта г-н Ангелов точно Вие направихте предложението това да 
мине в резерва. Имайки предвид този проблем не се поставя в продължение на две 
години и ми е интересно защо не се поставя, след две години в един момент пак се 
включва някак си ей така, ама ние имаме не разплатено вземане от 317х.лв. аджба 
повече от пет години. За какво иде реч, отговорете ми адекватно, иначе ви казвам 
правя предложение отново тези 317х.лв. да се върнат в резерва до изясняване на 
случая докато не бъдем убедени ОбС, че тия пари трябва да бъдат гласувани. 
Благодаря за вниманието. 
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Динко Цъцаров: Г-н Стоянов ще отговорите ли на въпроса. 
Инж. Стойко Стоянов: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, общински 

съветници, преди да отговоря на въпроса на колегата Янков ще кажа, че по отношение 
на заделянето на средства за капиталови разходи напълно съм съгласен. Вземете го 
като решение общинските съветници, решете колко лева на кубически метър да се 
заделят и ние ще ги заделим. По отношение на процедурите отдаването на дейности, 
те са съгласувани с ОбС по време на защитата на годишното ползване, ако сте 
забелязали вътре в самото предложение пише за съответната година толкова 
кубически метра, този член от наредбата толкова и т.н. А по отношение на 
продажбите на  дървесина ОбС има решение за отоплителния сезон 2014-2015г. да се 
продава дървесина без ограничение на количествата на съответната цена, аз стриктно 
спазвам тази цена, която е определил ОбС. Конкретно на Вашия въпрос, наистина в 
§1020 има увеличение на разхода спрямо предходната година т.е. в 2015г. сме 
заложели с около 260х.лв. повече от 2014г. Това е така, защото имаме около 100х.лв. 
неплатени разходи за добив на дървесина, който добив е извършен през 2014г., около 
50х.лв. има разлика в отчета и в разчета за изпълнение 13х. и нещо петнадесет и нови 
дейности, които са включени в план-сметката на 2014г., но не са изпълнени като: 
поддържане на горски пътища-15х.лв., лесозащитни дейности-10х.лв., бариерни 
прегради-5х.лв., лесокултурни прегради-5х.лв., менирализовани ивици-5х.лв., 
подпомагане на естественото възобновяване-30х.лв., подвоз и транспорт на 
дървесина-8х.лв., тези цифри които изброих са някъде около 80х.лв. плюс предните 
правят около 260х.лв. с която цифра се завишава разчета за 2015г. спрямо отчета за 
2014г. Благодаря ви. 

Инж. Димитър Янков: Благодаря Ви колега Стоянов. Значи аз съм абсолютно 
убеден, че никога не бихте се възпротивили да има фонд за инвестиции в горите, това 
съм на сто процента убеден. Знам и нещо друго, че междувременно когато се залагат 
общинските обекти, вие вкарвате и вътре подпомагане на естественото възобновяване, 
което все пак си е някакъв лесовъдски процес, който струва пари, това ми е пределно 
ясно, що годе съм наясно със ситуацията. Говорим обаче за по-перспективни, по-
крупни плащания и за които трябва да има пари в натрупване и затова се поставя 
въпроса за този фонд за инвестиции. Що се отнася за това което казахте, аз ви казах в 
единия случай е зле, в другия още по-зле. Вие ми казвате, че има не разплатени 
сметки, които ви са от миналата година, значи да речем реализираме уж някакви пари, 
а пък имаме задължение от 2014г., не е добре да има такива задължения и смятам, че 
ресурсите са доста големи. Така или иначе предполагам, че ще дадете в отчета по-
сериозна разбивка за тези пари и по пера, но това което чувам малко навява за една 
недобра финансова тенденция, защото казах на фона на всичко което казвате и сте 
написали, сте дали като план-сметка, финансовия резултат на предприятието е само 
407х.лв., много нисък финансов резултат. Що се отнася колега, между другото  което 
казахте за процедурите, имайте предвид ние вземаме общо решение, което 
разпределяме обемите по начини на продажба. Така е нали. Що се отнася до цени, ние 
вземаме решение единствено за цените за местно население, за социално слаби и там 
които са по списъците, плюс тези остатъци, които остават за реализиране на продажба 
по ценоразпис, както обичайно се казва свободна продажба. Ние нямаме поглед обаче, 
вие ще се съгласите с това, нито с разходи за цени за възлагане, нито за цени на 
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продажби на други обекти, защото знаете, че имате продажби и на сечища, ОбС 
няма поглед върху тези неща. А аз говоря по принцип колега Стоянов, това е 
нормативно и законодателно заложено и ако искате колеги, всеки може да си направи 
труда да види добри практики, влезте в община Несебър, влезте в община Сливен, 
влезте в община Карнобат, влезте горе-долу в общини където има общински гори 
бедни общини. Хората са си направили труда всичко да прекарват през ОбС, защото 
така повелява норматива и закона, всичко – място, обект, цени и т.н. Аз защо го 
поставям и по целесъобразност, знаете че се случи този катаклизъм в гората, ветровал 
и т.н. Ние в момента сигурно продължаваме да възлагаме обектите от лесосечен фонд, 
който си беше заложен от края на декември месец и е 38х. кубика, това възлагане 
продължава да върви. А какво правим със спешната дървесина, която е от порядъка на 
пет хиляди, а може би и повече, вие имате представа, да ви кажа аз нямам представа. 
Говоря за ветровала който се случи тука наскоро, последните две седмици време, 
имате представа, той засегна най-вече иглолистните гори, какво правим. В един 
момент ще кажем, а, заради ветровала дайте ще включим още пет или десет хиляди 
кубика и ползването в един момент ОбС ще трябва да гласува ползване, което пак да 
стане някъде 45-50х. кубика, това ли ще правим колега Стоянов, като лесовъди хора 
трябва ли да го правим. Сега е времето, ако трябва да направите някакви подмени на 
лесосечния фонд преди да са се задествали сечища и т.н. да могат да се включат по-
спешните, защото говорихме на тази тема, знаем че в лесосечния фонд има и зелена 
маса. Защото ако е иглолистно, знаете, че в рамките на настоящата 2015г. то губи 
качество, 2016г. и да го задействаме няма да става за нищо. Така ли е. Знаете, че съм 
прав. Но това не следва това усвояване да е над цифрите, които и без това са 
достатъчно завишени и от тази гледна точка настоявам колеги, това е в нашите 
правомощия и закона го изисква, да гласуваме всеки конкретен случай, всяка 
конкретна процедура, всяко конкретно насаждение, което се задейства да минава през 
нашия контрол. Защото явно някой в годините, в продължение на доста време не се 
научи, че чисто и просто е само изпълнител на решенията на ОбС. Най-лошото е може 
би, че в тази зала и присъстват хора сред ОбС, които не са наясно пък с функциите си 
на общински съветници, извинявам се ако трябва да го кажа, но бях потресен от 
декемврийското гласуване, когато се гласува по никакъв начин необосновано този 
голям обем от 38х. кубика, а какво ще правим догодина колеги. Какво ще правим, сега 
е 410х. финансовия резултат, догодина сигурно ще е сто хиляди при 25х. кубика. 
Благодаря за вниманието. 

Динко Цъцаров: Г-н Стоянов. 
 Инж. Стойко Стоянов: Като изключим емоционалната част на изказването на 

колегата Янков, ще се опитам да отговоря на вас и на него на следния въпрос. 
Наистина на 31.01. и 01.02. на територията на общинските гори имаше много силен 
южен вятър, който южен вятър предизвика ветровал и доста иглолистна маса, 
предимно в иглолистните гори, която е повалена на земята в момента. Дори в момента 
трябва да ви кажа, че нашата територия са регионалния началник г-н Радков и един от 
експертите г-н Манолов и правят оглед на тази паднала маса. Ние от момента на 
ветровала до днешен момент и най-вероятно до края на седмицата ще направим 
инвентаризация на падналата маса, но е необходимо така да се каже технологично 
време, за да може тази маса да бъде включена в план-извлечение. Това план-
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извлечение трябва да бъде одобрено от Регионалната дирекция по горите, трябва 
да бъде одобрено и от Районната инспекция по околната среда в Бургас и едва тогава 
ние ще имаме ясна и точна картина какво количество иглолистни култури са 
пострадали от ветровала. И не съм имал никакво намерение тази дървесина да не бъде 
включена и да не бъде предложена за одобрение тук от ОбС, ако ОбС реши да 
отпаднат, защото не целият лесосечен фонд е отдаден, да отпаднат съответно други 
насаждения и на тяхно място да бъде предложена иглолистната дървесина, аз нямам 
нищо против, това е във вашите ръце така да се каже и вашите правомощия да го 
вземете като решение. Що се отнася до процедурите, аз в началото не можах да 
разбера въпроса ви, при второто допълнение ми стана ясно за какво става въпрос, 
нямам нищо против. Всяка процедура, ако искате наведнъж, ако искате поотделно 
може да бъде представена пред ОбС със съответните план-графици и финансови 
разработки вие да ги одобрите и едва тогава да ги пускаме на открит конкурс, защото 
общо взето това е от практиката чрез открит конкурс да бъдат отдавани дейностите в 
горите. А ние иначе наредбата по която работят държавните и общински гори трябва 
да ви кажа, че си я спазваме абсолютно стриктно. Мисля, че нещо друго Янков, 
извинявай ако съм пропуснал. 

 Инж. Димитър Янков: Не колега, няма смисъл да продължаваме размяна на 
реплики. 

Инж. Петър Ангелов: Все пак човек не може да бъде специалист по всичко, аз 
искам да ми е ясно когато ще гласувам този бюджет и въпросът който ще поставя е 
доста по незначителен от въпросите които постави г-н Янков преди малко. 15х.лв. за 
поддържане на горски пътища, не за прокарване, което би било ми ясно, моля да 
хвърлите известна светлина какво означава поддържане на горски пътища и как се 
извършва, извършва ли се изобщо това нещо. 15х.лв. за поддържане на горски пътища, 
не за прокарване до нови сечища и т.н., а за поддържане. 

Инж. Стойко Стоянов: Всички в района горски пътища имат нужда от ремонт. 
Трябва да ви кажа, че досега не сме направили такъв тип разход, въпреки, че и 
предходната година беше предвидено също известна сума за поддръжка на горски 
пътища. Поддръжката на горски пътища се изразява в това, в следствие на 
експлоатацията и пътуването по тези пътища на различни автомобили големи и малки 
пътищата стават на коловози и чрез едно преглаждане с тежка машина имам предвид 
трактор голям с гребло, става едно преглаждане и се отнема една част от горния слой 
на пътя и по този начин коловозите се заличават или пътя се отводнява или се правят 
някакви канавки или се преглажда. Затова в бъдеще ще има нужда от такъв тип разход 
да бъде направен, особено след тази тежка зима с тези масови валежи и наводнения. 
Изчерпателен ли съм. Та това е сумата за поддръжка на горски пътища. 

 Инж. Димитър Янков: Колега, аз от място, да, може да съм бил малко 
емоционален, но смятам, че съм бил прав. 

 Инж. Стойко Стоянов: Не, не казвам, че не си прав. 
 Инж. Димитър Янков: Вижте какво ще ви кажа по отношение на този случай с 

този катаклизъм все пак предложете някаква концепция за усвояването на тези 
насаждения – кои са по-спешни, кои не са по-спешни, кои трябва да са тази година, 
кои трябва да се сменят, трябва да имате някакво виждане. Вие знаете предполагам 
снеголома една голяма част от колегите  през 2011г. седемнадесети октомври случва 
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се този катаклизъм в ДГС, тогава нямаше общинско горско стопанство, 
обслужвахме и двете територии, има набрани около 40х. кубика и повече маркирани 
общински и държавни територии, на всичко това нещо се удар кръста и се започна 
наново формиране на обекти. Ако трябва ударете някъде кръста на маркиране или 
подготвяне и включете това което е спешно, в крайна сметка не всеки от нас може да 
отиде в гората, аз нямам тази практическа възможност да ги огледам, а пък да не 
говорим за колегите, но трябва да внимаваме в крайна сметка да не се окаже, че 
допълнително раздуваме предварително заложените обеми, това ми беше 
принципното. А що се отнася до процедурите и това какво ние одобряваме, ние 
даваме едно общо одобрение аз го казах във всеки конкретен случай, да, вие ще го 
изпълните аз съм убеден в това нещо, чисто и просто, че трябва да се наложи като 
практика. След като съществува в сериозни общини, а имайте предвид колеги, че това 
е нормативно изискване, което до момента не сме спазили, за мене е така, може да е 
тълкувателно, но поставете момента откъм законосъобразност, считам че е 
целесъобразно това мое предложение и ще държа да се подложи на гласуване. 
Благодаря ви. Повече да не отегчавам аудиторията. 

 Инж. Стойко Стоянов: За да стане ясно, защото внушава се в момента нещо, че 
ние не си вършим работата, аз така разбирам. Точно в момента казах, че правим 
инвентаризация на всички иглолистни култури, за да видим каква е степента на 
ветровала. 

 Инж. Димитър Янков: Това го разбрахме г-н Стоянов. Аз не засягам тази тема. 
Инж. Стойко Стоянов: Не сме приключили, трябва да приключим. 
Инж. Димитър Янков: Не го възприемайте лично. Първо, що се отнася до 

процедурите не сме били възложители. Аз говоря за нещо друго, за ветровала, 
инвентаризирайте го, дайте предложение тъй щото да не излизаме от рамките и на без 
това превишения значително лесосечен фонд 38х. кубика, това ми беше един съвет и 
молба професионален към вас, който ще го изпълните и ще дадете някакво 
предложение. 

Динко Цъцаров: Колеги, други въпроси специално за общинското горско има ли. 
… Ако няма предлагам да гласуваме предложенията на г-н Янков, тъй като те бяха 
няколко.   

 Инж. Димитър Янков: Три бяха. 
 Ненчо Ненчев: Аз се извинявам, че преди процедурата се обаждам, имаше 

въпроси на които не беше отговорено за тези 317168лв. не беше отговорено. 
 Динко Цъцаров: Искам да гласуваме за общинското горско и после да дадем 

думата на госпожата. Не съм го забравил, ще бъде отговорено на въпроса за Росеново. 
 Димитър Калайджиев: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги, аз 

от този диалог който се води досега почти нищо не разбрах, само ми направи 
впечатление, че като че ли бях на интервю за работа. Затова правя следното 
предложение, предлагам да приемем частта за горското по начина, във вида който е 
внесена от администрацията. Благодаря. 

 Инж. Димитър Янков: Колега, аз не съм направил никакво предложение за 
финансови изменения на план-сметката на Общинското горско предприятие, така че 
там няма какво да се гласува, ако имате това предвид. Аз правя абсолютно различни 
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нови предложения, които са извън финансовия аспект, ако не сте разбрал 
финансовата част. Просто посочих някои неща, които ми правят впечатление. 

 Димитър Калайджиев: Не, аз направих предложение да го гласуваме така както е. 
 Динко Цъцаров: Колега Янков, първото ви предложение беше да се създаде фонд 

за инвестиции в които да се заделят пари за възстановяване на горите, така ли да 
разбирам. Как да формулирам точно. 

Инж. Димитър Янков: Да се създаде целеви фонд „Инвестиции в горите”, който 
при осъществяване на продажба на дървесина от територия общинска собственост, да 
се заделят по 1,00лв. на метър кубически платен обезличен. 

Марин Клинков: Нека бъдат два. 
Инж. Димитър Янков: Ти предлагаш два, аз се отказвам от моето предложение, 

след като предложението е за два лева. 
Динко Цъцаров: Г-н Янков, последно Вашето предложение отпада, остава 

предложението на г-н Клинков, което е последно в случая, така ли да разбирам. 
Инж. Димитър Янков: Аз се отказвам. 
Марин Клинков: Аз подкрепям неговото предложение, вместо един да станат два лева. 

Инж. Димитър Янков: Имайте предвид къде са пет, къде е един, да се създаде 
нещо, това е моето предложение. Човека направи предложение за два, аз оттеглям, 
няма смисъл да гласуваме два или един. Добре, два лева, формулировката остава. 

Динко Цъцаров: Който е съгласен с предложението направено от г-н Янков и 
допълнено от г-н Клинков: „Да се създаде целеви фонд „Инвестиции в горите” в който 
при осъществяване на продажба на дървесина от територия общинска собственост, да 
се заделят по 2,00лв. на метър кубически плътен обезличен ”, моля да гласува „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Анета Колеолова: Може ли само това решение да бъде обвързано и с финансови 

параметри, защото вероятно това ще касае и баланса на бюджета. Доколкото разбирам 
тези средства трябва да се заделят от така генерираните приходи през тази настояща 
година, тези средства те предварително са разпределени в разходната част, имаме ли 
представено като ресурс какво ще представлява това решение. 

Инж. Димитър Янков: Веднага ви го казвам като цифра, заложени 38х.лв. по 
предварителен план по два лева, 76х.лв.  

Анета Колеолова: По приходи от резерв. 
Инж. Димитър Янков: Това е принципното решение да се отделят, после 

техническата страна вие ще уточните госпожо. 
Динко Цъцаров: Второто предложение на г-н Янков – ОбС да осъществи 

контрол на отдаването на горите, като при всяка една процедура да има представители 
на ОбС …. 

Инж. Димитър Янков: Ще се опитам да формулирам господине, аз съжалявам, 
но смятам, че бях достатъчно ясен. Ние вземаме общи решения за начин на отдаване в 
които се посочват обеми и ги продаваме, сега искам да кажа, във всеки конкретен 
случай, всяка една процедура за отдаване на дейности в горите и продажба на 
дървесина да минава след одобрение на ОбС в който да се посочва обем, място и т.н. 
Момент, ще го формулирам по-точно: „При ползването на дървесина от горски 
територии общинска собственост да се спазват изискванията на чл.5 ал.3 от Наредба 
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за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти като същите минават след решение на ОбС в което се посочват реда на 
процедурата, начина на продажба,  обекти, обеми и цени. 

Динко Цъцаров: Който е съгласен с предложението направено от г-н Янков: 
Всеки конкретен случай, всяка една процедура за отдаване на дейности в горите и 
продажба на дървесина да минава след решение на Общински съвет в което се 
посочват реда на процедурата, начина на продажба, обекти, обеми и цени, моля да 
гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, приема се. 
Динко Цъцаров: Кой ще отговори за Росеново за капиталовите разходи. 
Анета Колеолова: Аз бих могла да взема отношение, действително е така г-н 

Янков, вече трета година залагаме в бюджета тази цифра, като съответно за първата 
година доколкото си спомням така беше пренасочихме ги в резерв. В следствие на 
което на следващата година фирмата ни осъди и имаме решение от частен съдебен 
изпълнител за възстановяване на тази сума и не само това има и лихви към тази 
сумичка, която е посочена. И така, че силно се надявам тази година да намерим начин 
да си уредим отношенията с частния съдебен изпълнител с който имаме договорка на 
изчакване, не знам колко време чака, за да получи задълженията. Така, че 
задължително няма как да не бъде в капиталовата програма, за да стане реалност вече 
и да приключим с това плащане. 

Динко Цъцаров: Въпроси има ли някой колеги. 
Инж. Димитър Янков: Вие казвате нещо, което не е ясно на колегите от ОбС, че 

се е стигнало до частен съдебен изпълнител и т.н. Имайте предвид, обръщам се към 
всички от администрацията и най-вече към г-н кмета, това са важни неща, които 
визират пари и то крупни суми, трябва да бъдем запознати своевременно. Когато 
2013г. това плащане беше отхвърлено от ОбС, то не беше категорично, окончателно и 
безвъзвратно, беше казано дайте информация и мотивирайте дължимо ли е, защото 
честно да ви кажа аз за себе си лично съм с впечатлението, че въпросните пари не са 
дължими от ОбС поради простата причина, че фирмата изпълнител не си е свършила 
работата. Това е мое лично убеждение, на Димитър Янков убеждението, на колегите 
убеждението може да е друго, юристите могат да кажат нещо съвсем различно. Казвам 
обаче, че то трябва да се постави на обсъждане и да се вземе решение. В един момент 
се стига до това до частен съдебен изпълнител, не знам дали са предприети и 
съответни действие от страна, интересуваме кой е виновен за това аджба. Кой е 
виновен за това, че едни 317х.лв., които можеха да не се платят, в един момент ще 
трябва да са платени. Въпреки всичко аз настоявам за всички документи след като сте 
го влачили толкова този разход не разплатен, всички документи да се представят пред 
ОбС, целият ход и движение, защо се е стигнало до този момент и тогава да вземем 
съответното решение, до този момент парите да останат в резерв. Това ми е 
предложението. 

Динко Цъцаров: Има отговор на въпроса. 
Марияна Саваклиева: Аз мисля, че съм ви давала отговор, но не мога да твърдя 

със сигурност… 
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Инж. Димитър Янков: 2013г. на сесията, много добре си спомням, казахте 

две-три думи и Ви казвам, че не ни убедихте, защото само с думи не може да ни 
убедите, трябва да ни убедите с документи. 

Динко Цъцаров: Нека да чуем отговора. Заповядайте отпред. 
Марияна Саваклиева: Не мога да ви кажа със сигурност като дати, но мога да ви 

кажа, че около 2007-2008г. стартира изпълнението на този проект „Водоснабдяване 
с.Росеново”, което беше финансиран от ПУДОС, предприятието за управление и 
дейност на околната среда на два етапа: довеждащ водопровод от деривацията Ясна 
поляна до помпена станция и втори етап от помпена станция до напорния водоем 
с.Росеново, който към тогавашния момент не беше завършен. При самото 
финансиране на обекта от ПУДОС беше проведена от общината обществена поръчка и 
беше избран изпълнител, който да изпълни и двата етапа. ПУДОС финансира първия 
етап на обекта, който беше на стойност около 300х.лв., те бяха разделени на два пъти 
по около 300х.лв., не мога да ви кажа в момента със сигурност точната сума. След 
което получихме писмо от ПУДОС, че за втория етап се сменя политиката, 
приоритетни стават канализационните проекти и тези малки водоснабдителни обекти 
не са приоритет към тогавашния момент и отказват финансиране за втория етап. Само,  
че фирмата изпълнител вече го беше изпълнила този обект и впоследствие общината 
изготви друг проект, който е за вътрешната водопроводна мрежа, за реконструкцията 
на водоема в Росеново и той беше финансиран от Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР). Ако този водопровод не беше изграден от помпената станция до 
напорния водоем, за който сега ние дължим тези 300х.лв., проекта който ни 
финансираха по Програмата за развитие на околна среда нямаше да бъде възможно 
изпълнен. Тези два проекта са като един обект, външно водоснабдяване на Росеново 
финансирано от ПУДОС и вътрешната водопроводна мрежа по Програмата за 
развитие на селските райони. В момента обекта по Програмата за развитие на селските 
райони за вътрешната водопроводна мрежа и реконструкцията на водоема са 
изпълнени, очакваме приемателни комисии да си отчетем обекта и да си получим 
остатъка от финансирането. Така или иначе трябваше да го изпълним този обект, 
който е от помпената до …, щяхме да загубим финансирането за водоснабдяване на 
цялото населено място. Това, че ПУДОС ни отказа финансиране не е по наша вина, 
многократно сме писали писма, многократно сме ходили с кмета при изпълнителния 
директор на предприятието, но те винаги са ни отказвали финансирането, просто се 
промениха приоритетите. Както знаете цялата Програма околна среда стартира с един 
приоритет и в рамките на една година си смени приоритетите и стартира втората 
мярка, която е за канализации над десет хиляди жители в които ние пък успяхме да се 
включим. Този политически фактор нямаше как да го избегнем. Ако имате някакви 
въпроси. Мисля, че просто без този обект ние нямаше как да изпълним другото. 

 Динко Цъцаров: Други въпроси има ли колеги. Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Само един бърз въпрос, не знам към Вас или към кметския 

наместник на с. Росеново – има ли Росеново вода. Защото тука много пари, много 
нещо, жителите имат ли вода или нямат. 

 Марияна Саваклиева: Чакаме приемателната комисия да мине, която е Държавна 
приемателна комисия назначена от София. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

132.
 Инж. Димитър Янков: Аз само искам да кажа две-три думи. Вие казвате 

това, което казахте през 2013 година, аз знам, че по ПУДОС, знам че в един момент 
ПУДОС отказва да плаща, но нещо което не казахте, аз не твърдя, че тази работа не е 
свършена, аз не твърдя, че обекта не е трябвало да бъде завършен, аз твърдя нещо 
друго, че фирмата изпълнител по нейна вина, понеже не са съставени протоколите с 
ПУДОС в период от време, който ПУДОС е имала ангажимент да плаща, те не са си 
свършили работата с ПУДОС и РИОСВ… 

Марияна Саваклиева: Няма такова нещо. 
Инж. Димитър Янков: Не е изпълнено това нещо, поради тази причина твърдя, 

че фирмата не заслужава да получи пари, поради простата причина, че тя не си е 
изпълнила своевременно ангажиментите към ПУДОС и РИОСВ. Поне тези протоколи, 
които по стар спомен съм гледал. Вижте, говорим без документи, говорим за нещо 
преди две години просто си разменяме реплики, аз все пак имам едно предложение, 
което може да бъде прието, може и да не бъде прието от колегите. Но дайте да ги 
видим аджаба тези документи, дори и да се приеме да остане  в бюджета, дори моето 
да се отхвърли да отиде в резерва. Дайте да видим за какво иде реч последователно 
във времето, защото ви казвам фирмата изпълнител, не си спомням вече името й как 
беше, не беше подписала своевременно тези протоколи, плащането не беше дължимо 
от общината, смея да го твърдя. Тука присъстват юристи, ако се задълбочат колегите. 
Благодаря за вниманието, няма смисъл да се изказвам повече. 

Динко Цъцаров: Г-жа Стоянка Иванова. 
Стоянка Иванова: И на мен тука нещо не ми стана много ясно. Първия етап 

фирмата извършила-платено, втория етап фирмата извършила, но спряно 
финансиране, но фирмата го е извършила и как така за втория етап ние отиваме в 
околна среда и ПРСР също не стана ясно. И вторият етап фирмата го е извършила и 
ние правим нов проект към ПРСР така ли е, защото нещо не става ясно.  

Марияна Саваклиева: Не, те обектите са разделени на две: вътрешна 
водопроводна мрежа на с. Росеново финансирана от ПРСР, а това е външно 
водоснабдяване на с. Росеново финансирано от ПУДОС. 

Стоянка Иванова: Т.е. околната среда е няма никъде. Но вторият етап, което 
сме били към ПРСР е било към ПУДОС, фирмата го е извършила и ние това и  
дължим, така ли да разбирам, защото не разбрах какво дължим на тази фирма. Тя 
какво е извършила-първия, ние сме и го платили, втория етап платили ли сме или не 
сме платили и свършила ли си е работата или не си е свършила работата, е, това се 
иска да се знае. И после пак сме кандидатствали с допълнително финансиране, което 
тепърва ще бъдат възстановени средства. Това разбрах аз. 

Марияна Саваклиева: Явно не сте ме разбрала. Външното водоснабдяване на 
с.Росеново се състои от два етапа: довеждащ водопровод от деривацията Ясна поляна 
до бъдещата помпена станция, което е първия етап на външното водоснабдяване 
финансиран от ПУДОС на стойност около 300х.лв. Вторият етап, който е от тази 
помпена станция до самия водоем на селото – спряно финансирането, от ПУДОС 
отказват финансиране за този втори етап. А следващото финансиране, което е от 
ПРСР е за вътрешната водопроводна мрежа, която се намира в населеното място, а 
това финансиране от ПУДОС е извън населеното място на външния водопровод.  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

133.
Инж. Димитър Янков: А аз Марияна твърдя, че причината ПУДОС да не 

плати тези пари е защото фирмата не навременно си е съставила документите, а не за 
ПУДОС се отказва от плащане, но на доста по-късен етап. Към момента на свършване 
на работата, ако бяха подготвени документите нямаше да се стигне дотам, но дайте да 
спрем вече, да минем към гласуване. 

Марияна Саваклиева: Не, аз мога да ви го обясня това. Значи за първия етап 
имаме сключен договор с ПУДОС за финансиране на първия етап, условията там са 
такива, изпълняваме първия етап, подписваме протокол за извършена работа на 
първия етап, внасяме ги за плащане, те ни възстановяват сумата. Отказаха да 
подпишат договора за втория етап и въобще финансирането. 

Стоянка Иванова: А фирмата на какво основание го е извършила. 
Инж. Димитър Янков: Докато не видим документите не можем да кажем. 
Марияна Саваклиева: Има договор за обществена поръчка, но така не беше 

одобрен проекта. Имахме одобрен проект и решение на ПУДОС. 
Динко Цъцаров: Г-н Ненчев. 
Ненчо Ненчев: Аз колкото повече слушам, толкова повече се обърквам и може 

би е по-добре да не давате повече обяснения. Става въпрос за две различни фирми на 
двата етапа, може би някои от колегите не разбраха, че са различни фирмите. Приехме 
това което казахте. Въпросът не е в това. Въпросът е, че в началото на 2013г. май 
месец, бяха изпълнени *** ОбС не е отказал да ги гласува тези пари, просто искахме 
документи и затова ги сложихме в резерва. И въпросът не е към Вас, а е към г-н кмета, 
да го чуем най-сетне днеска да каже една дума, защо от тогава до сега, толкова години 
не представихте документи и да се разплатим както ние бяхме решили ОбС, и чак сега 
след няколко години приемателна комисия на обекти, които бяха готови преди 
няколко години. Това ми е въпроса, защо толкова години не ги погледнахте 
документите, а чак сега. Къде беше пречката, че ние трябваше да видим тези 
документи. Не е към Вас въпроса, по-добре е да не обяснявате, защото повече се 
объркваме без туй всичките. 
 Инж. Иван Жабов: Аз не знам г-н Ненчев Вие какво сте разбрал, но явно и че и  
Вие нищо не сте разбрал. Чакаме приемателна комисия да приеме вътрешния 
водопровод за село Росеново, която е от ПРСР. А документите бяха представени на 
всички и тогава г-н Ангелов доколкото и аз се сещам предложи след разглеждане на  
тези документи да мине в резерви сумата. Така, че имаше документи с цифри с всичко 
пак ще ви ги предоставим документите те са тука, пазят се документите, нищо няма 
излишно и нищо няма скрито. 
 Ненчо Ненчев: Тогава ни представихте едно споразумение между Вас и фирмата 
изпълнител, което Вие нямате право да го правите без санкция на ОбС, че ще им  
платите парите в определен срок и на базата на това ни осъдиха, плащаме ги. Така, че 
към Вас беше тогава въпроса, не това споразумение да ми представите, че вие на 
фирмата сте длъжни да го платите. Тогава Вие гарантирахте, че е готово, изпълнено и 
трябва да платим, ето готово изпълнено толкоз години не е прието от приемателната 
комисия. 

Инж. Иван Жабов: Не е прието защото комисията, която трябва да дойде, 
държавната комисия не може без вътрешната канализация да го приеме този 
водопровод, как да го приеме. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

134.
Ненчо Ненчев: Нали казахте, че е готово. 
Инж. Иван Жабов: Сега в момента документите се изготвят, приемателната 

комисия идва и всичко е готово. 
Динко Цъцаров: Ако няма друго, да гласуваме предложението на г-н Янков – 

тези 317х.лв. за водоснабдяване село Росеново да отпаднат от капиталовата програма 
и да отидат в резерв до изясняване на случая. Който е съгласен, моля да гласува  „за”, 
„против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 5 гласа; “против” – 5 гласа; “въздържали се” – 5 гласа, не се 
приема. 

Динко Цъцаров: Други изказвания по бюджета. Г-н Ненчев. 
Ненчо Ненчев: Аз тръгнах за друго, а се включих за Росеново. Ставаше въпрос за 

едни други 317х.лв., само с две-три думи няма нужда от коментар, заложени са като 
целева субсидия за асфалтиране и ремонт на улици, само да изредите по памет кои 
улици са заложени и проектиране и основен ремонт на улици 58х.лв. за коя улица 
става въпрос. 

Инж. Иван Жабов: Допълнително ще ви ги кажа, ще се дадат на вашето 
внимание, не сме готови. Допълнително ще представим улиците, които ще бъдат 
асфалтирани и възстановени. 

Ненчо Ненчев: Ще го гласуваме в ОбС поименния списък, защото може да има 
предложение за замяна на една улица с друга улица. Добре, гласуваме по принцип 
сумата, без поименен списък, нека да го уточним, защото би трябвало да е приложен 
към бюджета.  

Динко Цъцаров: Стоянка Иванова. 
Стоянка Иванова: Аз искам да направя едно предложение, защото много бързо 

гласуваме, не гласуваме. Независимо, че сега предложението на г-н Янков не мина, 
обаче аз мисля, че този ОбС трябва да се запознае с тази документация относно 
Росеново, защото наистина има много и неясни неща. Едни документи ни се 
представиха 2013г., сега нямаме документи и все пак, за да няма лихви и да не търпи 
общината загуби, приемаме го по този начин, но все пак искаме да видим какво се 
случва и как се случва. 

Инж. Иван Жабов: Другата сесия ще ги имате, даже по-рано ще ви се изпратят. 
Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. … Колеги, ако няма други изказвания, 

аз имам едно предложение, имаше едно искане от д-р Милчо Георгиев за субсидия на 
„МЦ I” ЕООД и неговото искане беше за 36х.лв. по 3х.лв. на месец за годината, това е 
голяма сума, но аз предлагам да заделим една сума от порядъка на 10х.лв., която вие 
ще кажете от къде да я вземем, от кой параграф. 

Д-р Иванка Ковачева: Предлагам сумата да е 12х.лв. 
Анета Колеолова: Общината не може да субсидира Медицинския център, може 

само да даде временна финансова помощ, правили сме такива финансирания. 
Ненчо Ненчев: Има ли го някъде това искане. 
Динко Цъцаров: Да, от 16.12.2014г., в комисиите го разглеждахме. 
Ненчо Ненчев: На мен ми беше изпратено от септември месец. 
Динко Цъцаров: Не, това по-късно го получихме. Септември месец им 

отпуснахме някаква помощ, а декември месец той има искане към бюджета да влязат 
тези средства. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

135.
Анета Колеолова: А може ли тази временна финансова помощ да бъде 

платена след като реално има какво да се плаща. На база на негова докладна да се 
взема решение конкретно определени, а не сега авансово да гласуваме 12х.лв. 

Динко Цъцаров: Ние ги гласуваме, но те ще бъдат изплатени след като има 
искане от негова страна. 

Стоянка Иванова: Аз правя предложение да не вземаме решение в момента, 
защото това нещо не сме го обсъдили и мисля, че управителя на Медицинския център  
да е тук, за да се вземе адекватно решението, защото също имат някакви приходи. 
Прочетохме го, но дефакто не сме го обсъдили. 

Динко Цъцаров: Моето предложение си остава, вие имате право и да не го 
подкрепите. 

 Инж. Димитър Янков: Г-н Цъцаров, може ли по Вашето предложение. Аз 
изцяло подкрепям колегата Цъцаров с неговото предложение, даже бих казал, че 
стойността която се посочва 10-12х.лв. е ниска, но нека поне да са тези 10-12х.лв. да 
влязат в този бюджет. Имайте предвид, че финансовата състояние каквото и да 
разсъждаваме, каквото и да обсъждаме е толкова зле, за да иска 36х.лв., имайте 
предвид, че тези 12х.лв. няма да им стигнат, нека да ги гласуваме. А ако се налагат 
някакви санкции по отношение на някаква финансова дисциплина, имайте предвид че 
става въпрос за здравеопазване все пак. Да ви посоча ли, че спрямо бюджета на 
миналата година, иначе така много сме ларш, спрямо бюджета за миналата година има 
50х.лв. повече за култура. Не съм против културата, но не ми казвайте, че 
здравеопазването е на по-ниско равнище и по-маловажно от културата. Нека все пак 
да гледаме по приоритети колеги. Подкрепям предложението на г-н Цъцаров. 

Динко Цъцаров: Други изказвания има ли колеги. … Ако няма който е съгласен с 
моето предложение: В Бюджет 2015 година Общински съвет дава съгласие за 
предоставяне на временна финансова помощ на „Медицински център-Средец” ЕООД  
в размер на 12 000лв., моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 гласа, приема се. 

Динко Цъцаров: Други изказвания по бюджета колеги. … Ако няма други 
изказвания предлагам да преминем към гласуване на целия бюджет с така направените 
промени в него. Гласуването е поименно. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” – 12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 

1. Георги Димитров Вълчев     въздържал се 
2. Георги Стойков Георгиев    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  за 

8.  Марин Георгиев Клинков  за 
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9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев  въздържал се 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
За ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Проекто – бюджет на община Средец за 2015 
година, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 885 

    17 февруари 2015 година 
 

1. Приема бюджета на община СРЕДЕЦ  за 2015 г. както следва: 
1.1.  По приходите в размер на 15 616 504 лв.  /съгласно Приложение 1, в. 

т.ч: 
1.1.1. Приходи  за делегираните от държавата дейности в размер 

на 6 352 573 лв., в т.ч: 
      1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата 

дейности в размер на 5 921 867 лв. 
     1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет   

в размер на 5 820лв.  
      1.1.1.3. Временни безлихвени заеми – 53 822 лв.                   
      1.1.1.4. Преходен остатък от 2014 г. в размер на 371 064 лв., 

съгласно Приложение № 4. 
   1.1.2.  Приходи за местни дейности  в размер на 9 263 931  лв. 
    1.1.2.1.  Данъчни приходи в размер на 1 093 400  лв. 
     1.1.2.2.  Неданъчни приходи в размер на 4 380 440  лв. 
     1.1.2.3. Тренсфери за местни дейности в размер на 1 599 600 

лв. , в т.ч: 
            1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 675 300 лв. 

            1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и 
снегопочистване в размер на 110 700 лв.  

     1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни 
дейности в размер на 812 900 лв., в т.ч.: 

            1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински 
пътища в размер на 437 100 лв.  

            1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 375 
800 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на  501 742 лв. 
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     1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства 

от ЕС в размер на – 887 405 лв. 
            1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на – 2 665 610 лв. 
            1.1.2.8. Финансиране 4 230 945  лв. 
            1.1.2.9. Преходен остатък от 2014 година в размер на 
1 017 039 лв., съгласно Приложение № 2. 
                     

1.2. По разходите в размер на 15 616 504  лв., разпределени по функции, 
групи, дейности и параграфи,съгласно Приложение № 1 

1.2.1.  За делегираните от държавата дейности  в размер на 6 352 
573  лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 168 013 
лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от 
държавата дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна 
субсидия в размер на 622 089 лв.  
   1.2.3.  За местни  дейности в размер на 8 641 842 лв., в т.ч.  резерв  
за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 774 452 лв. 

2. Приема програма за капиталовите разходи  г. в размер на 1 584 852 
лв.,съгласно Приложение № 3. 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 
разходи в размер на 812 900, съгласно Приложение 3. 

2.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за изграждане и 
основен ремонт на общински пътища в размер на 437 100 лв., съгласно Приложение 3. 

2.3. Приема разчет на капиталовите разходите, финансирани с приходи 
от постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгласно 
Приложение № 3а. 

2.4. Приема индикативен разчет за капиталивите разходи, предвидени за 
финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни 
програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, 
съгласно Приложение № 3 б. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата 
на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети 
съгласно Приложение 4. 

3.1. Одобрява, считано от 01.01.2015г. численост на персонала по 
дейности, както следва: 

Дейност 122 „Общинска администрация" - увеличение с 1 щат . 
Било  97  щата Става   98  щата 
В т.ч. 60  щата със средства осигурени от държавния бюджет и 38 

щата осигурени от общински приходи. 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следа за: 

  4.1. Членски внос – 14 018 лв.  
  4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет /за 
погребение, за други цели/ - 30 000 лв. /от кмета на общината – 15 000 лв.  и от ОБС 
– 15 000 лв./ 
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  4.3. Стипендии в размер на 21 000 лв. в изпълнение на Решения на 
общински съвет гр. Средец. 
  4.4. Субсидии за: 
   4.4.1. Читалища –  субсидия – 166 560 лв. и дофинансиране – 45 000 
лв., съгласно Приложение № 10. 
   4.4.2. Спортни клубове, в т.ч.: 
               Футболен клуб “Странджа-Агрокорн”- 53 000 лв. 
                        Клуб по волейбол „Странджа”- 19 000 лв. 
             Клуб по борба „Странджа 2001”  -19 000 лв. 
                       Сдружение „Модел яхт клуб” -12 000 лв. 
          4.4.3. Туристическо дружество „Алеко”-10 000 лв. 
                        4.4.4. Младежко сдружение ”Нашето място” - 2 000 лв. 
             4.4.5. За болнична помощ МБАЛ гр.Средец – 120 000 лв. 
  4.5. Средствата се предоставят по сметките на съответните 
организации, като субсидия, след получаването на заявки от тях. 
  4.6. Упълномощава кмета на общината да определи и договори 
допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по 
т.4.1.-4.5. 

5.  Приема следните лимити за разходи: 
        5.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на 
наетите по трудови правоотношения. 
        5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета 
на общината в размер на 9 000 лв. 
        5.3. Разходи за представителни на Председателя на ОбС в размер на 
2 000 лв. 
        5.4. За средства за подобряване на медицинското обслужване на 
населението в селата 26 850 лв. 
        5.5. За подпомагане на  съюз на инвалидите, ТСО на слепите, дамски клуб 
„Българка”, БАС гр. Средец, Сдружение „Надежда за диабетика”, Певческа група 
„Надежда”, Тракийско дружество ”Лазо Лазов” и други нестопански организации 
до 8 000 лв. 
        5.6. За културни прояви /за празници на селата/ по 500 лв.за кметските на 
наместничества и по 1 000 лв. за кметствата. 

6. Утвърждава списък на длъжностните и лицата, които имат право на 
транспортни разноски: за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, 
съгласно Приложение № 7. 

6.1. Определя размера на средствата - 50% поевтиняване /от цените за 
автомобилния транспорт – автобусни билети/, съгласно Приложение №7  за 
пътуващи в рамките на общината кметски наместници и технически секретари  в 
селата  и 85%  за пътуващите по маршрута гр.Бургас – гр.Средец и обратно както 
следва :  

Общинска администрация -  заместник кмет, секретар, главен архитект, 
директор  на дирекция ”ОЗСДИМС”, юристконсулт, специалист „ТСУ” , 
гл.специалист ”Земеделие”, гл.спец.”УТ”, гл.експерт ”Строителство”, ст.експерт 
„УЕПП”, мл.специалист „ГРАО”. 
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Общински исторически музеи -  директор на историческия музей, уредник 

”Музеи”, консерватор-реставратор,  фондовик, уредник и художник-дизайнер . 
ОП „Общински гори” -  ръководител участък , лесничей и ст.счетоводител, и 

специалист обработка на данни. 
За пътуващите учители от функция ”Образование”, пътуващите служители 

от функции ”Здравеопазване” и ”Социални дейности”  и служители от филиал за 
спешна медицинска помощ, независимо дали в рамките на общината или от други 
общини. 

6.2. Дава съгласие при липса на удобен обществен транспорт - по 
изключение, по преценка на кмета на общината, да се заплаща на пътуващите 
разхода за гориво,в случаите на ползване със собствен транспорт, в рамките на 
равностойността на обществения транспорт, съгласно утвърдените лимити . 

7. Утвърждава разходите , целите по приходите и числеността на щатния и 
извънщатния пер сонал на общинските предприятия ОП „Общински гори”, съгласно 
Приложение № 11 и ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота”, съгласно 
Приложение №12 . 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз в размер на   8 334 582 лв., съгласно Приложение № 9. 

9. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по 
програми на Европейския съюз през 2015 г. по договори за безвъзмездна помощ, 
съгласно Приложение№  8. 

10. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности с 
показатели за 2015 г. и прогнози за периода 2016 г. и 2017 г., по приходите, 
помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно  и 
по разходите, съгласно Приложение № 13. 

11. Определя  второстепенни разпоредители с бюджети през 2015 г., както 
следва: 

11.1. Функция ”Образование” със следните дейности: ЦДГ и ОДЗ, 
Извънучилищни дейности, Други дейности по образованието и Ученическо 
общежитие. 

11.2. СОУ ”Св.св.Кирил и Методий” с директор Георги Георгиев; 
11.3. ОУ ”Антон Страшимиров” с.Дебелт, с директор Стамена Дякова; 
11.4. ОУ ”Кирил и Методий”с.Загорци, с директор Ганка Арабаджиева; 
11.5. ОУ ”Н.Й.Вапцаров” с.Факия , с директор Събинка Господинова; 
11.6. ПГМССЕ „Н.Й.Вапцаров”, с директор Иван Иванов; 
11.7. Функция ”Социални дейности и здравеопазване”, със следните 

дейности: Здравни кабинети в детски градини и училища, Детски ясли, Др.дейности 
по здравеопазването, Домашен социален патронаж, Клубове на пенсионера Програми 
за временна заетост, Дом за стари хора, Дом за възрастни хора с увреждания, Дом 
за деца ”Щурче”, Дневен център за деца с увреждания, Кризисен център, Център за 
обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип, Други служби и 
дейности по осигуряването, подпомагането и заетостта; 

11.8. Второстепенен разпоредител ОП „Общински гори” с директор 
инж.Стойко Стоянов; 
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11.9. Второстепенен разпоредител ОП  „Озеленяване, 

благоустройство и чистота”  с директор инж. Иван Георгиев; 
11.10. Второстепенен разпоредител „Общински исторически музей” с 

директор Красимира Костова; 
12. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2015 г. 

второстепенния разпоредил ”Образование”, без училищата на делегирани бюджети  
в размер на 2 322 448   лв. 

13. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2015 г. 
второстепенния разпоредител ”Здравеопазване и  Социални дейности”  в размер на 
2 328 710  лв.  

14. Приема размер на бюджета с които да се разпорежда през 2015 г. 
второстепенен разпоредител ОП ”Общински гори” в размер на 1 268 140 лв. , 
съгласно Приложение 11. 

15. Приема размер на бюджета с които да се разпорежда през 2015 г. 
второстепенен разпоредител ОП „ Озеленяване, благоустройство и чистота” в 
размер на  1 618 764 лв., съгласно Приложение 12. 

16. Приема размер на бюджета с които се разпорежда второстепенния 
разпоредител ”Общински исторически музей” в размер на 196 803 лв. 

17. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
  17.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 г. в размер на 
4 501 415 лв. 
  17.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 
края на 2015 година в размер на  4 516 298 лв. 
  17.3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2015 се 
определя в размерите, съгласно Приложение № 6. 

18. Приема за сведение информацията, съгласно чл.82, ал.3, т.4 и т.5 от Закона 
за публичните финанси по прогнози на дружествата за 2015 г.,2016 и 2017 г.съгласно 
Приложение № 14, 14 а, 14 б  и 14 в. 

19. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през 2015 година в размер на  5% от средния размер на 
разходите за последните 4 години – 560 071 лв. 

20. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат 
да бъдат поети през 2015 година в размер на 9 169 340 лв., като крайното салдо не 
надвишава  30 % от средногодишния размер на разходите – 3 360 429 лв. 

21. Определя размера на просрочените задължения от 2014 година, които ще 
бъдат разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 744 353 лв., съгласно 
Приложение № 5. 

22. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да 
бъдат събрани през 2015 година в размер на 150 000 лв. 

23. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
  23.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност , с изключение на 
дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за 
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 
съответната делегирана дейност. 
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  23.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи 
в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер 
на разходите. 
  23.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за 
непредвидени и/или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение. 

24. Възлага на кмета: 
  24.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с по-ниска степен. 
  24.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с по-ниска степен. 
  24.3. Да определи конкретните права и отговорности на 
второстепенните разпоредители с бюджет. 
  24.4. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението. 
  24.5. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния 
темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни 
мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 
бюджетните разходи. 
  24.6. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните 
отчети и обяснителните записки към тях. 
  24.7. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията 
на съответния Управляващ орган и на МФ. 
  24.8. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера 
на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с 
волята на дарителя. 
  24.9. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации 
и звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните 
правила по СФУК . 

25. Упълномощава кмета да предостави временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на 
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет 
е част от общинския бюджет. 
  25.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договоря 
срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 
програча, но не по-късно от края на 2015 година. 
  25.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от 
ЗПФ. 
  25.3. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да 
се спазват изискванията по чл.104,ал.1, т.4 от ЗПФ. 
  25.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 
предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

26. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от набирателната 
сметка на общината за временно финансиране на възникнали неотложни разходи.  
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27. Дава съгласие, за съучастие и за междинни и окончателни плащания по  

проекти, финансирани от финансови инструменти на ЕС и други донорски програми, 
да предприеме необходимите законови действия за ползване на заем от Фонда за 
органите на местно самоуправление ”ФЛАГ”ЕАД , централния бюджет и други 
източници за кредитиране. 

28. Дава съгласие за предоставяне на временна финансова помощ на Читалище 
с.Дебелт  в размер на 102 086 лв. по ДДС по проект «Реконструкция и повишаване на 
функционалните характеристики на читалищна сграда НЧ «Светлина 1924» и 20 417 
лв. за плащания по ДДС. 

29. Дава съгласие за предоставяне на временна финансова помощ на 
„Медицински център-Средец” ЕООД  в размер на 12 000лв. 

30. Дава съгласие да се създаде целеви фонд „Инвестиции в горите” в който 
при осъществяване на продажба на дървесина от територия общинска собственост, 
да се заделят по 2,00лв. на  метър кубически плътен обезличен. 

31.  Дава съгласие всеки конкретен случай, всяка една процедура за отдаване на 
дейности в горите и продажба на дървесина да минава след решение на Общински 
съвет, в което се посочват реда на процедурата, начина на продажба, обекти, обеми 
и цени. 

32. Упълномощава кмета: 
32.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и 
други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от 
други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 
общинския план за развитие. 

32.2. Да кандидатства за средствата от централния бюджет и други 
източници на финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

33. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от 
общинския съвет да спазват строга финансова дисциплина. 

34. Приема за сведение протоколите от публичното обсъждане на бюджета, 
съгласно списък на протоколите. 

35. Дава съгласие в рамките на бюджетната година, временно свободните 
средства за делегираните от държавата дейности да се ползват за финансиране и 
на други плащания по бюджета на община Средец, при условие, че не се нарушава 
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в 
определените им размери. 

36. Да разпределя средствата за помощи в размер на 15 000 лв.  по параграф 
42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет” в дейност 
„Общинска администрация”. 

36.1. Да определя комисия от служители от общинска администрация, 
която да разглежда основателността на исканията за помощи от социално слаби 
граждани, в размер до 100 лв., която да прави предложение до кмета за отпускане 
на такива помощи. 

37. Разходването на бюджетните средства/без целевите средства/се 
осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 
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37.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се 

извършват до размера на предоставените трансфери и се използуват по 
предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са 
приоритетни. 

37.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при спазване на 
следната приоритетност: плащания по обслужване на дълга, за трудови разходи, 
разходи за покриване на просрочени задължения от минали години, за разходи  за 
хранителни продукти, неотложни сезонни разходи - горива, ел.енергия, вода, 
неотложни текущи ремонти и издръжка на социални здравни и образователни 
заведения. 

37.3. Да информира ОБС в подходяща форма за вида, размера и 
причините за просрочени задължения, както и просрочените вземания и да предложи 
мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.    

38. Приложенията от № 1 до № 14в и Протоколи от обсъждане на бюджета  са 
неразделна част от Решението на Общинския съвет 
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По искане на Георги Вълчев, председателят на съвета обяви петнадесет 

минути почивка. След изтичане на времето заседанието продължи с кворум от 
четиринадесет  общински съветника. 

Динко Цъцаров: Имаме необходимия кворум продължаваме с ТОЧКА 

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

относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014 
година. 

Докладва Анка Павлова – секретар на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на община Средец. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 886 

    17 февруари 2015 година 
  
 Общински съвет на община Средец приема отчета за дейността на Местната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните за 2014 година. 
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Динко Цъцаров: Продължаваме по ТОЧКА ПЕТА по дневния ред  - 

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

Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона 

за собствеността. 
Докладва инж. Маргарита Чолакова – директор на дирекция „Икономическо 

развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 887 

    17 февруари 2015 година 
 

 Общински съвет на община Средец отказва да закупи и дава съгласие масивна 
двуетажна сграда със застроена площ от 240 кв.м. с право на строеж, изградена в 
част от площадно пространство между осови точки № 59, 60, 61, 62, 63, и 64, в 
съседство с квартал 20 по плана на с. Богданово, да бъде продадена от собственика 
„ГРАДИЕНД” ООД на трето лица на цена 9236,50 лева. 

 
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    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 

8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов   - 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 

 
В залата влезе Петьо Колеолов. 
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Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ШЕСТ от дневния ред  - 

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

Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска 

собственост (ЧОС) в гр. Средец.  
Докладва инж. Маргарита Чолакова – директор на дирекция „Икономическо 

развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 888 

    17 февруари 2015 година 
 
 1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на сдружение  с нестопанска цел 
„ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК” гр. Бургас, представлявана от Ж. С. Ж. – Председател, 
върху имот ЧОС, а именно: помещение с площ от 63 кв.м., разположено в 
североизточната част на втория етаж от масивна триетажна сграда с обща з.п. 
240 кв.м., изградена в УПИ ХVII, кв.47 по ПУП на гр. Средец. За имота е съставен 
Акт за ЧОС №75/02.02.1998г., при граници на помещението: север – външен зид, 
изток – външен зид, юг – общинско помещение, запад – коридор. 
 2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за учредено 
вещно право на безвъзмездно ползване за срок от една година. 
 

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

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 

8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 
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Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА СЕДЕМ от дневния ред – Докладна 

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

концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника 

за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на 

язовир, съставляващ поземлен имот №000686, ЕКАТТЕ 17974, с площ 120,668 дка, 

находящ се в местността „Малката река”,землището на гр. Средец, община 

Средец, област Бургас, при граници: имоти №№ 000655, 000532, 000658, 000657, 

001086, 000888, 000653, имотът актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 236/30.09.1998 год.”. 
Докладва инж. Маргарита Чолакова – директор на дирекция „Икономическо 

развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 889 

    17 февруари 2015 година 
 

I. ОПРЕДЕЛЯ ЗА КОНЦЕСИОНЕР на концесия за услуга по реда на Закона 
за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: 
„Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000686, 
ЕКАТТЕ 17974, с площ 120,668 дка, находящ се в местността „Малката река”, 

землището на гр. Средец, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№  
000655, 000532, 000658, 000657, 001086, 000888, 000653, имотът актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 236/30.09.1998 год.”, класираният на първо място 
в процедурата участник – В. Н. Р.  

II. ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА НА КОНЦЕСИЯТА за услуга по реда на 
Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: 
„Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000686, 
ЕКАТТЕ 17974, с площ 120,668 дка, находящ се в местността „Малката река”, 

землището на гр. Средец, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№  
000655, 000532, 000658, 000657, 001086, 000888, 000653, имотът актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 236/30.09.1998 год.”, както следва: 

1. Размер на месечното концесионното възнаграждение – 420 
(четиристотин и двадесет лева) лева без включен ДДС; 

2. Размер на инвестиции в обектите на концесията – 73200 (седемдесет 
и три хиляди и двеста) лева без включен ДДС; 

3. Срок за изпълнение на инвестициите, считано от датата на 
подписване на договора за концесия – 120 (сто и двадесет) месеца;  

III. ОПРЕДЕЛЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ както следва:  
1. Основни права и задължения на концесионера: 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

322.
1.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото 

предназначение и дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска 
действия които могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му 
експлоатация, както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на 
обекта. 

1.1.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно 
строителство на концесионната територия. 

1.1.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения 
на концесионната територия. 

1.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по 
начина и в сроковете, договорени с концедента. 

1.2. Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, 
регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, 
които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от 
действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в 
съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

1.3. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура. 
1.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и 

инфраструктурни съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в 
техническо и функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и 
гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира. 

1.5. Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при 
условия и срокове, договаряни между страните. 

1.6. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на 
трети лица. 

1.7. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по 
експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните 
съоръжения, регламентирани в  Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за 

осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и 
съоръженията към тях и да съобразява дейността си с действащото 
законодателство. 

1.8. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го 
съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия 
анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента. 

1.9. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация в Община 
Средец за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия: 

• При наличие на коловози по короната на стената да се извършва 
насипване на същите; 

• Почистване и сухият и мокрия откос на стената от тревна и 
храстовидна растителност; 

• Поддържане на съществуващата кота на преливния ръб; 
• Поддържане в добро техническо състояние основния изпускател; 
• Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния 

изпускател и преливника; 
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• Почистване на сухия и мокрия откос на стената от тревна, 

храстовидна и дървесна растителност 
1.10. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на 

водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ 
на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между 
страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, 
предвиден във Финансово-икономическия анализ. 

1.11.  Да допуска по всяко време представители на компетентните 
контролни органи и представителите на концедента, както и да предоставя 
документацията, уточнена в договора. 

1.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, 
по ред текущо уточняван между страните. 

1.13.  Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед 
комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в 
Екологичния анализ на концесионната документация. 

1.14.  При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната 
среда, съгласно изискванията на действащото законодателство. 

1.15.  Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема, 
предвиден в Социалния анализ на концесионната документация – най-малко 3 
работни места на постоянен трудов договор по професия “Работник, ферма 
(рибовъд)” – код 62211005 от Националната класификация на професиите и 
длъжностите (НКПД 2011) или „Работник, рибно стопанство” – код 92160002 от 
НКПД 2011. 

1.16. За застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички 
възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо 
поддържане и ремонт. 

1.17. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси 
по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта. 

1.18. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 
страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените 
територии, зони и обекти и на обществения ред: 

1.18.1. При упражняване на правата по концесията, както и на 
съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно 
опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, 
защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната 
и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет - Средец и 
действащото законодателство. 

1.18.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за 
нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и 
отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените 
територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени 
със закон. 

1.18.3 Концесионерът е длъжен: 
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1.18.3.1. Да изготви авариен план за действие, в изпълнение на чл.138а, 

ал.1 от Закона за водите (ЗВ) и реда на чл.35 от Закона за защита при бедствия 
(ЗЗБ). 

1.18.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната точка с концедента и 
със собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в 
тримесечен срок от подписване на концесионния договор. 

1.18.4.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от 
ЗЗБ. 

1.18.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ. 
1.18.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на 

компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната 
и опазването на обществения ред. 

1.19. По време на експлоатацията и евентуални  строително-ремонтни 
дейности в границите на имота да бъдат спазвани изискванията на Закона за 
културното наследство. 

1.20. Всички извършени подобрения в обекта на концесията са за сметка на 
концесионера. Концедентът не дължи никакви обезщетения за извършените 
подобрения. 

1.21. В 7-дневен срок, считано от датата на изграждане на обектите, 
концесионерът е длъжен да актуализира застрахователния договор или да сключи нов 
такъв за всички застрахователни рискове, за своя сметка, в полза на Община Средец, 
за срока на концесията. 

2. Основни права и задължения на концедента: 
 2.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, 
описани в договора. 

2.2. Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други 
активи, описани в договора. 

2.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по 
договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация и 
документи. 

2.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията 
на концесионера. 

2.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, 
освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при 
форсмажорни обстоятелства. 

2.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако 
действията на концесионера са съобразени с договорните условия. 

2.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в § 3 на 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване. 

IV. ОПРЕДЕЛЯ СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР в 
размер до 3 (три) месеца. 

V. ЗАДЪЛЖАВА определеният за концесионер участник - ВАЛЕНТИН 

НИКОЛАЕВ РАЧЕВ да новоучреди капиталово търговско дружество, наричано 
"проектно дружество" по смисъла на чл.18, ал.3 от ЗК, което новоучредено 
дружество следва да отговаря на едно от следните условия: 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

325.
• участникът, определен за концесионер, да е едноличен собственик на 

капитала, или 
• участниците в обединението, което не е търговец, да притежават целия 

капитал в съотношението от договора за обединение. 
 След осъществяване на тези действия участникът следва да представи 

документите за удостоверяване на обстоятелствата по чл.16, ал.1 - 4 от ЗК, както 
следва: 

1. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът 
не е обявен в несъстоятелност, издадено след датата на приемане на настоящето 
решение.  

2. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът 
не е в процедура по ликвидация, издадено след датата на приемане на настоящето 
решение. 

3. Свидетелство за съдимост или съответен на него документ за управител 
или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо 
лице – на неговия представител в съответния управителен орган, за удостоверяване 
липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл. 16, ал.2, т. 3 от ЗК, 
издадено след датата на приемане на настоящето решение.    

4. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от 
ДОПК, издадено от отдел „Местни данъци и такси” към Община Средец след 
датата на приемане на настоящето решение.  

5. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от 
ДОПК, издадено от Националната агенция по приходите след датата на приемане на 
настоящето решение. 

6. Декларация за липсата на обстоятелствата, посочен в чл. 16, ал.3, т.3 и 
т.4  и ал.4, т.3 и т.4 от ЗК, подписана след датата на приемане на настоящето 
решение.    

VI. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Средец да сключи концесионния договор 
и представлява концедента по него, с изключение на прекратяването му, както и да 
организира контрола по изпълнението на концесионния договор и да представлява 
общината по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния договор. 

Настоящето решение подлежи на обнародване в „Държавен вестник”. 
Настоящето решение и препис-извлечение от протокола по чл.48, ал.2 от ЗК, 

относно извършената оценка на офертите и класирането на участниците да се 
предоставят на заинтересуваните участници в процедурата в 7-дневен срок от 
приемане на решението по реда на чл.48а от ЗК. 

Настоящето решение може да се обжалва относно неговата 
законосъобразност в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, по 
реда на Глава единадесета от Закона за концесиите. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” – 14 
                   “против” – няма 
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               “въздържали се” – 1 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 

8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов въздържал се 
 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ОСЕМ от дневния ред – Докладна 

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

изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници за 2014 година. 
Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в дирекция „Устройство на 

територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 
 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 890 

    17 февруари 2015 година 
 
 Общински съвет на община Средец приема отчета на Програмата за 
насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на 
община Средец за 2014 година. 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТ от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Създаване и функциониране на 

кухня – майка кетъринг „Средец” за приготвяне на храна за деца от 10 месеца до 

18 години. 
Докладва Сергей Стоилов – директор на дирекция „Образование, социални 

дейности, култура и спорт” при общинска администрация. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 891 

    17 февруари 2015 година 
 
           1. Дава съгласие за създаване и функциониране на кухня-майка кетъринг, с 
наименование  кухня-майка кетъринг „Средец”. 

2. Преобразува кухнята на Дом за деца лишени от родителска грижа „Щурче” 
в кухня-майка кетъринг „Средец”,  с адрес гр. Средец , ул.„Тодор Николов” № 65, 
считано от 01.03.2015г. 

3. Съгласно чл.1, т.4 от Наредба № 26 от 18.11.2008г. за устройството и 
дейността на детските кухни, таксите на храната по възраст са както следва: 

     - за деца от 10 м. до 3 г. дневна такса – 2.00 лв. 
     - за деца от 3 г. до 7 г. дневна такса – 2.20 лв. 
     - за деца от 7 г. до 18г. дневна такса – 2.50 лв. 
4. Персоналът извършващ услугата е със следното щатно разписание: 
      -Управител и медицински специалист-1 бр. 
      - Домакин-1бр. 
      - Готвач -2 бр. 
      - Работник кухня /хигиенист/-1бр. 
5.  Възлага на Кмета на Община Средец да изпрати Решението на Общински 

Съвет - Средец до Директора на Регионална здравна инспекция гр. Бургас, за да бъде 
предоставена информация в Министерство на здравеопазването за новоразкрита    
кухня - майка кетъринг „Средец” за приготвяне на храна за деца от 10 месеца до 18 
години. 
 

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

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
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5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 

8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 

 
От залата излезе Стоянка Иванова. 
Динко Цъцаров: Преминаваме към следващата ТОЧКА ДЕСЕТ от дневния ред 

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

Промяна на начина на трайно ползване на имот №002012 находящ се в 

землището на с. Момина църква и обявяване за ЧОС. 
Докладва инж. Маргарита Чолакова – директор на дирекция „Икономическо 

развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 892 

    17 февруари 2015 година 
 
 Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъде променен начина на 
трайно ползване на имот №002012 находящ се в землището на с. Момина църква от 
пасище мера на друга селскостопанска територия и обявява имота за частна 
общинска собственост. 
 

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    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
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7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 

8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 

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

запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното 

развитие”, обезпечаваща авансово плащане по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/3.1-03/2010/042 от 19.07.2012г. по 

Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова 

помощ  „BG161РО001/3.1-03/2010” за проект „Деултум – врата към загадъчната 

Странджа”, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионално 

развитие”. 
Докладва инж. Марияна Саваклиева – гл. експерт „Строителство” в дирекция 

„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за въпроси. Г-н Ненчев. 
Ненчо Ненчев: Аз нямам въпрос, просто предлагам в решението да се допълни 

срока за предявяване на плащане. 
Марияна Саваклиева: Той е посочен в заповедта. 
Ненчо Ненчев: Посочен е в проекта на заповедта, но ние трябва да го 

допълним в решението. 
Динко Цъцаров: Други изказвания има ли колеги. … Ако няма гласуваме 

предложението на г-н Ненчев – да се допълни срока за предявяване, който е съгласен 
моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

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

 Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка с прието допълнение. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; 
“въздържали се” – няма, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 893 

    17 февруари 2015 година 
 

1. Упълномощава Кмета на Община Средец да подпише запис на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване, срок за предявяване на плащане – 
до 31.10.2015 год., в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално 
развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 
802 722,43 (осемстотин и две хиляди седемстотин двадесет и два лева, четиридесет 
и три стотинки) за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/3.1-03/2010/042 от 
19.07.2012г. по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна 
финансова помощ  „BG161РО001/3.1-03/2010” за проект „Деултум – врата към 
загадъчната Странджа”, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 
програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионално 
развитие”. 
 2. Възлага на Кмета на Община Средец да подготви необходимите документи 
за получаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG161РО001/3.1-03/2010/042 от 19.07.2012г. по Оперативна 
програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ  
„BG161РО001/3.1-03/2010” за проект „Деултум – врата към загадъчната 
Странджа” и да ги представи пред Договарящия орган. 
 

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    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 

8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

347.
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
Динко Цъцаров: Последната ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – 

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

постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 

подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи.  
Докладва д-р Иванка Ковачева – член на постоянната комисия по 

“Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”. 
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 894 

    17 февруари 2015 година 
 

     Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на: 
� М. Д. К., живуща в с. О., общ. Средец – сумата от 200.00 /двеста/ лева; 
� З. С. В., живущ в гр. Средец – сумата от 50.00 /петдесет/ лева. 

 

 

 
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров  

закри Петдесет и шестото заседание на Общински съвет на община Средец. 
 
 
23.02.2015г. 
 гр. Средец  
 
 
Изготвил протокола:                      
                                   /Даниела Петрова/ 
 
 
 
                                                                   Председател: 
                                                                                         /Динко Цъцаров/ 
              
 
 
 
                                                                  Секретар: 
                          /Димитър Калайджиев/ 


