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Председател: 
Секретар: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 

п.к. 8300 гр. Средец, обл. Бургас, Председател тел. 05551 / 77-32; 69-94 вътр. 240; факс – 05551/ 77-13 

     Изх. № 96-00-04 
     07 май 2021 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 19 

На 28 април 2021 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23, ал.4, т.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация в зала №1 на общинска 
администрация от 9.30 часа се проведе Деветнадесетото заседание на Общински съвет 
на община Средец. 

На заседанието присъстваха: зам.-кметът на община Средец – Николина 
Дамбулова; Георги Станилов – секретар на общината; директори на дирекции и 
представители на общинска администрация. 

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника: 
1. Владислава Станилова Цанева
2. Георги Димитров Вълчев
3. Даниел Николов Чолаков
4. Димитър Киряков Янков
5. Динко Янев Цъцаров
6. Иван Димитров Кичев
7. Ивелина Стоянова Стоянова
8. Йона Николова Чобанова
9. Красимира Янкова Георгиева
10. Лало Антонов Гюров
11. Мартин Тодоров Джермов
12. Петьо Георгиев Колеолов
13. Стоянка Стоянова Кисьова
14. Тодор Стаматов Стаматов
15. Яна Иванова Биюкова
16. Янко Калудов Германов
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Отсъства по уважителни причини Валери Димитров Ангелов. 
Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми колеги, дами и господа от общинската 

администрация. В момента в залата присъстват петнадесет общински съветника, имаме 
необходимия кворум, откривам Деветнадесетото редовно заседание на Общински 
съвет – Средец. Предстои да изберем секретар на заседанието. Моето предложение е за 
г-жа Владислава Цанева. Има ли други предложения колеги. …Ако нямате, който е 
съгласен г-жа Цанева да стане секретар на днешното заседание, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Владислава Цанева зае своето място. 

Динко Цъцаров: Колеги, предстои да гласуваме проекта за дневен ред, който е 
пред вас и който беше разгледан на заседанията на комисиите. Имате ли предложения 
за промяна в дневния ред. …Ако няма, който е съгласен така предложения проект да 
стане дневен ред на днешната сесия, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Деветнадесетото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР І” ЕООД гр. Средец за 2020 година; 

2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД 
гр.Средец за 2020 година; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и 
инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и 
природното наследство на селата” – четвърти прием от Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение 
„Обзавеждане и обновяване на експозиционните площи в етнографски 
комплекс "Карабунарска къща", гр. Средец“; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване по  процедура чрез подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и 
инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и 
природното наследство на селата” – четвърти прием, от Стратегия за 
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Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение 
„Възстановяване на народни носии и закупуване на техника за НЧ 
„Просвета-1886 год.“; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за удължаване на срока за погасяване на кредит, 
отпуснат по Договор за кредит №1181/06.08.2020г. от Фонд „ФЛАГ“ ЕAД  с 
цел реализацията на проект № CB005.2.21.018 по Договор № РД 02-29-
196/23.07.2019г. „Древен шепот – креативен отзвук“, финансиран по 
Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за 
предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна 
ос 2 „Устойчив туризъм“, специфична цел 2.1 „Повишаване на 
туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро 
използване на природното, културно и историческо наследство и свързаната 
с него инфраструктура“ с бенефициент община Средец; 

8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за удължаване на срока за погасяване на кредит, 
отпуснат по Договор  за кредит №1180/06.08.2020г.  от Фонд „ФЛАГ“ЕАД с 
цел реализацията на проект: CB005.2.12.019 „ЕКО лаборатории за 
устойчивост на защитени местности и крайбрежна околна среда“, 
финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по 
Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 
2020”, приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2 „Подобряване 
на капацитета за опазване на природата, устойчивото използване и 
управление на общите природни ресурси, чрез съвместно инициативи в 
трансграничния район“ с бенефициент община Средец; 

9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за удължаване на срока за погасяване на кредит, 
отпуснат по Договор за кредит №1179/06.08.2020г. от фонд „ФЛАГ“ ЕАД с 
цел реализацията на проект „Популяризиране на културния туризъм в 
Пехливанкьой и Средец“, финансиран с Административен договор № РД 02-
29-178/23.07.2019г., по Програмата за трансгранично сътрудничество по 
Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 
2020”, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, специфична цел 2.1 
„Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район 
чрез по-добро използване на природното, културно и историческо наследство 
и свързаната с него инфраструктура; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за използване на отчисления по чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за 
отпадъци; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 20273.80.315, 
находящ се в землището на с. Дебелт; 



4. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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

13.  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; 

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи от местоживеене до месторабота на медицинска сестра от 
Дом за стари хора “Бяла лястовица“ гр. Средец; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за предложение до министъра на финансите за 
трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по 
чл.50 от ЗДБРБ за 2021 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за 
неотложен текущ ремонт на общински пътища и на улична мрежа, на 
основание на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г.; 

16.  Докладна записка от Владислава Цанева – Председател на постоянната 
комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, относно: 
Предоставяне на стипендия на студенти, съгласно Наредбата за отпускане 
на стипендии от Община Средец; 

17.  Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални 
дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни 
финансови помощи; 

18.  Питания. 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №19 на Общински 

съвет – Средец./ 
 
 
 В залата влезе Петьо Колеолов. 

Динко Цъцаров: Започваме нашата работа с ТОЧКА ПЪРВА от днешния дневен 
ред – Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” 
ЕООД гр. Средец за 2020 година. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 290 
28 април 2021 година 

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

местната администрация във връзка с чл.9, ал.1, т.5 от Наредба за условията и реда, 



5. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

при които Община Средец упражнява правата си на собственик върху общинската 
част от капитала на търговски дружества, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Приема Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД  
гр. Средец за 2020 година. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна 
записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 
Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец за 2020 година. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Заповядайте за изказвания колеги. Г-н Янков.  
Димитър Янков: Уважаеми колеги, по този годишен отчет, фактически периода 

за годишния отчет обхваща управлението на двама управители на общинската 
болница, единия е д-р Ивайло Цанев, който беше управител фактически за 75%, три 
четвърти от периода, някъде до средата или края на октомври, точната дата не помня, 
след което новоизбрания нов управител е д-р Георги Георгиев. Аз не виждам никаква 
причина въпросния отчет да не се приеме и не в тази връзка е моето изказване, просто 
искам да посоча някои цифри, които са показател. Значи реализирана печалба от 
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дружеството 89770лв. близо 90х.лв., фактически обаче от посочените три основни 
структури – вътрешно отделение, детско отделение, рентген, единствено детско 
отделение е на фактическа печалба от 150х.лв., останалите две структури са на загуба. 
Съответно вътрешно отделение от 34х.лв. и рентгена от 26х.лв. и то в предвид факта, 
че дали тази печалба показателна по отношение на това кое е най-натоварено дали не, 
кое е най доходоносно за нашата болница. Това показва, че трябва да се мисли в посока 
и другите две структури, особено вътрешно отделение да тръгне и то в посока най-
малкото да не е на загуба. Защото вижте какво, все пак имаме финансиране от 
Министерството на здравеопазването, това са 211х.лв. близо финансиране, от община 
Средец миналата година сме минали с едно сравнително малко финансиране, слава 
богу 24-25х.лв. До тук добре, в периода на тази COVID криза, която са разрази 
миналата година и тя продължава фактически, държавата поразпусна малко кесията по 
отношение основно на общинските болници, на болниците по места и благодарение на 
това финансиране е реализирана една добра печалба. Каква ще бъде ситуацията през 
тази година все още не е съвсем ясно по отношение на външното финансиране, което 
ако го няма въпросното външно финансиране, за общината ще е в голяма тежест да се 
справи с издръжката на общинската болница, която пък от друга страна е жизнено 
важна за населението на общината и няма начин как да неглижираме проблемите, 
които са свързани с нея. Другото по-малко структурно звено чийто отчет гласувахме, 
то също там е на ръба на финансиране и пак благодарение на наше, и на държавно 
финансиране в по-малка степен, говоря за Медицинския център. Но тука болницата 
като по-голямо структурно звено изисква от една страна по сериозно дофинансиране, а 
от друга страна изисква и по-добри управленски решения, управленска дейност от 
страна на новия управител. За съжаление тука ще си позволя да коментирам нещо, 
което в предвид факта, че предната сесия беше неприсъствена, използвам момента да 
кажа няколко думи по отношение на действия точно на г-н новия управител д-р 
Георгиев, които първо не бих ги определил като добри управленски решения. Второ, 
няма да правя квалификации към настоящия момент, защото тези проблеми специално 
в тази сесия ние явно няма да решаваме. Но всички общински съветници, които не са 
запознати с проблемите, призовавам ви колеги запознайте се обстоятелствено, защото 
на комисиите минаха някои обсъждания, но явно и част от колегите не са запознати в 
детайли с това какво се е случвало през периода от средата на м. март както с изнасяне 
на общинско имущество така и в последствие на зададени въпроси лъснаха и други ще 
ги категоризирам като недобри управленски решения. Ще посоча един факт, който 
просто беше озадачаващ и то се случи пак на присъствена сесия за бюджета. 
Доколкото си спомням д-р Георгиев беше поискал едно финансиране от община 
Средец в размер на 200х.лв., ако не греша. В последствие стана ясно, че и гласуваните 
40-50х.лв. от нас са достатъчни, най-малкото това искане на 200х.лв. подсказва, че 
нещо, някъде, някой не си прави съответните сметки, което подсказва и нещо друго -  
незаинтересованост за бъдещето на общинската болница. Ако един управител е 
незаинтересован, не си прави сметките и отгоре на всичко прави и подобни неща като 
изнасяне на общинско имущество без никакви протоколи точно какво и що е изнесено, 
без подписи на оторизирани лица. В последствие без с цел на база да се определят 
заплатите на лекарите в съответните отделения, това за мене като управленец, е 
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буквално недопустимо, меко казано. За пример ще посоча, че д-р Станков,  
завеждащия детско отделение, което е най-тежкото отделение, с най-много работа, с 
най-много приходи, завеждащия отделението се явява на най-ниско заплащане спрямо 
някои как кажа персони, които получават в пъти по-големи заплати, говоря за лекари, а 
в същото време те са на по-ниски длъжности. Това също не го виждам нито финансово 
оправдано, нито морално и етично допустимо. За това молбата ще ми е, ние така или 
иначе ще гласуваме и аз ще подкрепя въпросния отчет, молбата ми е към всички 
колеги, особено към управляващата група, защото нищо не би могло да се прави за 
напред без тях, да се запознаят основно с тези неща, които са свързани с болницата и 
евентуално да се проведе непременно, няма за кога да протакаме едно обсъждане, от  
което да се вземат съответни решения, колкото и те как да кажа са непопулярни дори 
ако се наложи. Никой не иска да става лош колеги, всички живеем в един малък град и 
се познаваме, но това не значи, че трябва да си затваряме очите или дори и да не ги 
затваряме и орлов поглед да имаме, ако не погледнем нещата с отворен разум дори и 
да имаме орлов поглед, ако не гледаме с разума си нещата и не направим съответните 
прецизни анализи всеки един за себе си, защото документите са на лице колкото и те 
да се криха и да не се предоставяха. Документите са налице и това нещо всеки един 
трябва, така да се каже да направи един информиран анализ и съответно да вземе 
решение. Казах никой не иска да е лош, но аз ви го заявявам тука, осмелявам се да го 
кажа, за мене аз Димитър Янков, говоря само от собствено име, даже не говоря от 
името на група от СДС, в мое лице настоящия управител вече е изчерпал моето нека да 
не говоря политическо, а моето обществено мнение, личното ми доверие. Това което 
трябва да бъде един управител, добронамерен управител, кадърен управител в името 
на това да се запази нашата общинска болница, защото от неговите уста се изтъркаляха 
и думи от сорта, една голяма част от вас присъстваха и ги чуха, че болницата едва ли 
не няма да просъществува и броени месеци. Това е много опасно мислене от страна на 
един управленец, което само по себе си навежда на някои изводи дори и да се изключи 
всичко останало, което не би следвало да се изключи, защото се е случило, защото са 
известени всички с това, което се е случило, стана ясно на всички структурни звена, 
болницата, персонал, на извън болничната помощ, джипита, бърза помощ и т.н. Всеки 
е наясно с това което се е случило, всеки мълчи, обаче ние сме избрани не за да 
мълчим и да си затваряме очите. Благодаря за вниманието. 

Динко Цъцаров: Има ли други изказвания колеги. Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: От място искам да допълня. Мисля, че като принципал мога да се 

обърна към г-н управителя, как може той да стимулира, евентуално да помисли за 
стимулиране на г-н Станков от който както виждаме имаме тези печалби в 
дружеството, да помисли за някаква стимулация и да е жив и здрав д-р Станков. 

Димитър Янков: То явно нещо подобно се е случило, но след като тръгнахме да 
задаваме въпроси, макар и недостатъчно. 

Динко Цъцаров: Междувременно му е вдигната малко заплатата. Колеги, има ли 
други желаещи.  

Иван Кичев: Аз исках да задам въпрос към г-жа Камбурова, но не я виждам. Няма 
ли да присъства или отсъства по принцип.  

Динко Цъцаров: Не, няма я. 
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Иван Кичев: Като юрист да си даде мнението какво е действително нейното 
становище относно сключването на граждански договор от страна на управителя със 
самия себе си и възлагане на задачи по изпълнение на дежурства и то платени 
дежурства нещо, което не е практика въобще в другите болници, не е допустимо по 
принцип. И в крайна сметка, ако това нещо се окаже, че е незаконно както най 
вероятно отиват нещата, кой ще санкционира необходимите органи, ще има ли взето 
отношение в тази връзка, защото освен моралните нарушения, които е извършил г-н 
Георгиев във връзка с увеличаване на дежурствата т.е. на ставката за дежурства на 
определени доктори в т.ч. на себе си значително по-голяма разлика от останалите, това 
е неморално, но не е незаконно, той като управител има право да го прави. Но в случая 
това, за което питам, мисля че вече е сериозно нарушение и конфликт на интереси. 

Динко Цъцаров: Ще изискам становище от адв. Камбурова. Заповядайте г-н 
Янков. 

Димитър Янков: Уважаеми колеги, аз се радвам, че изказването ми предизвика и 
други въпроси и изказвания макар и от място, но ние не сме на тази тема днес. Просто 
исках да се изрази нещо с цел това да стигне и до обществеността, това е публично 
заседание, да се знае, че ние нещо общинските съветници все пак сме се постарали да 
натрупаме като информация, за да зададем въпроси. Що се отнася до тези въпроси на 
г-н Кичев, аз ще изразя лично мнение, че те са безпредметни и преди да отговори г-жа 
Камбурова, защото освен законосъобразността тука има много неща свързани с 
икономическа целесъобразност и най малко в морално етичен аспект. Благодаря. 

Други изказвания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 291 
28 април 2021 година 

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

местната администрация във връзка с чл.9, ал.1, т.5 от Наредба за условията и реда, 
при които Община Средец упражнява правата си на собственик върху общинската 
част от капитала на търговски дружества, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД – гр. Средец за 

2020 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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2.   Владислава Станилова Цанева  за 
  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
 От залата излезе Петьо Колеолов. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Общинска програма 
за закрила на детето за 2021 година. 

Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване, 
социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" 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  № 292 

28 април 2021 година 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.3, ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за закрила на детето,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 година на община 

Средец. 
 

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

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 
 В залата влезе Петьо Колеолов. 

Динко Цъцаров: ЧЕТВЪРТА ТОЧКА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Създаване на Съвет по въпросите на 
социалните услуги. 

Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване, 
социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" при общинска 
администрация.  

Динко Цъцаров: Благодаря. Въпроси колеги, предложения. Г-н Янков. 
Димитър Янков: От място. Виждам, че в тази комисия присъства освен 

председателя в качеството си на председател на общински съвет и общински съветник 
г-н Цъцаров и колежката Владислава Цанева, но тя присъства тука в съвсем друго 
качество макар, че е общински съветник, присъства като директор на училището. 
Други общински съветници не виждам, нали така. Няма. Няма да правя конкретно 
предложение, обаче е желателно когато се правят подобни комисии да има по-широко 
представителство и от редиците на общинския съвет, в бъдещ план г-н Стоилов. 

Динко Цъцаров: В състава има ли ограничение на бройките г-жо Бойчева.   
Лалка Бойчева: Не, няма, ако има предложения. 
Динко Цъцаров: Колеги, ако имате някакви предложения, допълнително като 

член на комисията да влезе някой от колегите няма никакви проблеми. 
Димитър Янков: В комисията от групата на СДС предлагам колегата Лало Гюров 

например, освен ако той не е против. Хубаво е да има още едно, защото трябва да са 
петнадесет човека с председателя. 
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Лалка Бойчева: Нечетен брой трябва да са. 
Динко Цъцаров: Добре, още едно предложение от колегите от БСП може би. 
Димитър Янков: Г-жа Чобанова да предложа тогава. 
Динко Цъцаров: Ако няма други предложения, колеги подлагам на гласуване 

предложенията на г-н Янков, в тази комисия като членове да влязат също така г-н Лало 
Гюров и г-жа Йона Чобанова, който е съгласен с това предложение, моля да гласува 
„за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Иван Кичев: Извинявам се имам питане, горе-долу каква програма ще 

осъществява тази комисия, в смисъл каква цикличност на събиране, може ли да се 
отговори нещо, планирано ли е предварително. 

Лалка Бойчева: Не, ще се събират при нужда по някои въпроси за социалните 
услуги когато има. 

Иван Кичев: При нужда за конкретен случай, толкова много хора ангажирани за 
конкретен случай само, не би ли следвало да има по-активна дейност тази комисия. 

Лалка Бойчева: По закона няма. 
Динко Цъцаров: Други въпроси …Ако нямате колеги, гласуваме докладната с 

направената промяна в нея, който е съгласен, моля да гласува  „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 293 
28 април 2021 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация и във връзка с чл. 27 от Закона за социалните услуги, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
Утвърждава следният състав на Съвет по въпросите на социалните услуги: 
Председател – Николина Дамбулова – Заместник-кмет. 
Членове: 
  1. Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец; 
  2. Сергей Стоилов – Директор дирекция   ОЗКСДИМС в Община Средец;             
  3. Лалка Бойчева – гл.експерт социални дейности в Община Средец; 
  4. Таня Димитрова – гл. експерт здравеопазване в Община Средец; 
  5. Калинка Цанева – директор на ДЦДУ; 
  6. Желязко Айрянов – директор на ЦОП; 
  7. Диана Стаматова – социален работник в отдел ИОХУСУ, Д СП; 
  8. Станимир Сунгов – мл. полицейски инспектор при РУ МВР; 
  9. Каталина Катрапелова – ст. експерт Д БТ, филиал Средец; 
10. Красимира Апостолова – директор на ДСХ; 
11. Иванка Радева Стоянова – потребител в ДСХ; 
12. Владислава Цанева – директор на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“; 
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 13.    Лало Антонов Гюров – общински съветник; 
 14.    Йона Николова Чобанова – общински съветник.  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по процедура чрез подбор на 
проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 
”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на 
културното и природното наследство на селата” – четвърти прием от 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение 
„Обзавеждане и обновяване на експозиционните площи в етнографски комплекс 
"Карабунарска къща", гр. Средец“. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор 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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

 
 



13. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 294 
28 април 2021 година 

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

местната администрация и във връзка с т. 24.1 от Условията за кандидатстване по 
процедура BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец“ по ПРСР 2014-2020, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
         1. Общински съвет – Средец дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна 
финансова помощ с проект „Обзавеждане и обновяване на експозиционните площи в 
етнографски комплекс "Карабунарска къща", гр. Средец, по процедура BG06RDNP001-
19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с 
поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” 
от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
         2. Дейностите включени в проектното предложение съответстват на 
приоритетите на План за интегрирано развитие на община Средец 2021-2027, а 
именно: Мярка 4.5. Развитие на културата и обновяване на културната 
инфраструктура, Приоритет 4 Провеждане на традиционни и създаване на 
иновативни събития за разнообразяване на културния календар на общината. 
        3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  



14. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТА е подобна – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по 
процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197 „МИГ 
Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и 
възстановяване на културното и природното наследство на селата” – четвърти 
прием, от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ 
Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с проектно 
предложение „Възстановяване на народни носии и закупуване на техника за НЧ 
„Просвета-1886 год.“. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 295 
28 април 2021 година 

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

местната администрация и във връзка с т. 24.1 от Общи документи от Условията за 
кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец“ по ПРСР 
2014-2020,   

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
         1. Общински съвет – Средец дава съгласие за кандидатстване на община Средец 
за безвъзмездна финансова помощ с проект: „Възстановяване на народни носии и 
закупуване на техника за НЧ „Просвета-1886 год.“, по процедура чрез подбор на 
проектни предложения № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец – подмярка 7.6 
”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и 
природното наследство на селата” – четвърти прием, от Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 год. 
       2.  Дейностите включени в проектното предложение съответстват на 
приоритетите на План за интегрирано развитие на община Средец 2021-2027, а 
именно: Мярка 4.5. Развитие на културата и обновяване на културната 
инфраструктура, Приоритет 4 Провеждане на традиционни и създаване на 
иновативни събития за разнообразяване на културния календар на общината. 
       3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 
 



15. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДМА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за удължаване на 
срока за погасяване на кредит, отпуснат по Договор за кредит №1181/06.08.2020г. 
от Фонд „ФЛАГ“ ЕAД  с цел реализацията на проект № CB005.2.21.018 по Договор 
№ РД 02-29-196/23.07.2019г. „Древен шепот – креативен отзвук“, финансиран по 
Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за 
предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна ос 2 
„Устойчив туризъм“, специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата 
привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на 
природното, културно и историческо наследство и свързаната с него 
инфраструктура“ с бенефициент община Средец. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” 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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

 
 
 



16. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 296 
28 април 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и по реда на чл.3, т.2, чл.4 и чл.17, ал.1 и 2 от Закона за 
общинския дълг, в изпълнение на Проект № CB005.2.21.018, по Договор № РД 02-29-
196/23.07.2019г. „Древен шепот – креативен отзвук“, финансиран по Програмата за 
трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 
„България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна ос 2 „ Устойчив туризъм“, 
специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата привлекателност на 
трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културно и 
историческо наследство и свързаната с него инфраструктура“ с бенефициент 
община Средец, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Определя срок за погасяване на отпуснатия от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД кредит по 
Договор № 1181/06.08.2020г., с който са финансирани дейности по реализиране на 
Проект № CB005.2.21.018 по Договор № РД 02-29-196/23.07.2019г. „Древен шепот – 
креативен отзвук“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по 
Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”, 
приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, специфична цел 2.1 „Повишаване на 
туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване  
на природното, културно и историческо наследство и свързаната с него 
инфраструктура“ с бенефициент община Средец до 25.07.2022 г. с възможност за 
предсрочно погасяване  изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

2. Възлага на Кмета на община Средец да подпише анекс към Договор за кредит 
№ 1181/06.08.2020г. с Фонд ФЛАГ“ ЕАД за удължаване на срока на погасяване  на 
отпуснатия кредит, съобразно т.1 от настоящето решение. 

3. Допуска предварително изпълнение на Решението на ОС Средец на основание      
чл.60,  ал.1, предложение 2 от АПК. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 



17. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

  9.   Йона Николова Чобанова   за 
10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за удължаване на 
срока за погасяване на кредит, отпуснат по Договор  за кредит №1180/06.08.2020г.  
от Фонд „ФЛАГ“ЕАД с цел реализацията на проект: CB005.2.12.019 „ЕКО 
лаборатории за устойчивост на защитени местности и крайбрежна околна 
среда“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по 
Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”, 
приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2 „Подобряване на 
капацитета за опазване на природата, устойчивото използване и управление на 
общите природни ресурси, чрез съвместно инициативи в трансграничния район.“ 
с бенефициент община Средец. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 297 
28 април 2021 година 

 
На основание чл.21,ал.1,т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и по реда на чл.3,т.2, чл.4 и чл.17 ал.1 и 2 от Закона за 
общинския дълг, в изпълнение на проект: CB005.2.12. 019 „ЕКО лаборатории за 
устойчивост на защитени местности и крайбрежна околна среда“, финансиран по 
Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за 
предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна ос 1 
„Околна среда“, специфична цел 1.2 „ Подобряване на капацитета  за опазване на 
природата, устойчивото използване  и управление  на общите природни ресурси, чрез 
съвместно инициативи в трансграничния район“ с бенефициент община Средец, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 



18. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

1. Определя срок за погасяване на отпуснатия от Фонд „ФЛАГ“ЕАД кредит по 
Договор №1180/06.08.2020г., с който са финансирани дейности по реализиране на 
проект: CB005.2.12.019 „ЕКО лаборатории за устойчивост на защитени 
местности и крайбрежна околна среда“, финансиран по Програмата за 
трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 
„България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 
1.2 „ Подобряване на капацитета  за опазване на природата, устойчивото използване  
и управление на общите природни ресурси, чрез съвместни инициативи в 
трансграничния район“ с бенефициент община Средец до 25.07.2022 г. с възможност 
за предсрочно погасяване  изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.  

2. Възлага на Кмета на община Средец да подпише анекс към Договор за кредит 
№1180/06.08.2020г. с Фонд „ФЛАГ“ЕАД за удължаване на срока на погасяване на 
отпуснатия кредит, съобразно т.1 от настоящето решение. 

3. Допуска предварително изпълнение на Решението  на ОС Средец на основание 
чл.60,  ал.1, предложение 2 от АПК. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: И третата такава докладна  ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на 
съгласие за удължаване на срока за погасяване на кредит, отпуснат по Договор за 
кредит №1179/06.08.2020г. от фонд „ФЛАГ“ ЕАД с цел реализацията на проект 



19. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

„Популяризиране на културния туризъм в Пехливанкьой и Средец“, финансиран с 
Административен договор № РД 02-29-178/23.07.2019г., по Програмата за 
трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 
„България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, 
специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата привлекателност на 
трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културно и 
историческо наследство и свързаната с него инфраструктура. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Благодаря. Има ли изказвания колеги. Г-н Янков заповядайте. 
Димитър Янков: Уважаеми колеги, този път ще бъда максимално кратък. 

Фактически една трета от дневния ред на настоящото заседание е свързано със 
съответни програми, проекти и т.н. и свързани с тях удължавания на изплащане на 
заемите така да ги наречем, това са пет точки. Всичките те са свързани с култура, 
история, туризъм, всичко това е много добре, обаче в  крайна сметка и преди сме 
усвоявали такива проекти, а не сме мръднали *** в аспекта на въпросната култура и 
туризъм. Туризъм в общи линии на територията на общината може да се каже, че 
нямаме, с изключение на посещенията най-много на Археологическата база в Дебелт, а 
и там доколкото разбрахме на комисиите кой знае какви постъпления също няма. 
Каква ми е идеята, всичко това е хубаво, ама ако е свързано само с усвояването на едни 
пари, които се отпущат и до там се спира, все едно е нищо. Казвам всичко това не 
защото съм против културата, туризма и т.н. или съм против това, случило се е, ще 
удължим срока на погасяване, както на преходните така и на тази, въпросът е, че в 
крайна сметка резултат от цялата тази дейност липсва. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Г-н Германов. 
Янко Германов: В тази насока искам да поставя питане, кой отговаря за тази 

туристическа дейност в общината като ресор, към къде е насочена, кое е звеното. Кой 
отговаря за план, да направи нещо, насоки за тази дейност да знаем, да даде някакви 
такива… 

Динко Цъцаров: Г-н Стоилов предполагам, г-жо Дамбулова. 
Николина Дамбулова: Да, дирекцията на г-н Стоилов. 
Янко Германов: Добре, към него тогава какво е направено да се дадат насоки 

някакви, тука съвещание, комисия за всичко имаме, за детето, за дядото, за бабата, за 
всичко, да видим какво е направено. Този туризъм го дъвчем тука и от десет години 
нищо не е направено, да си мръднат малко пръста. 

Динко Цъцаров: Заповядайте г-н Стаматов. 
Тодор Стаматов: За туризма искам малко да поговоря тъй като имам 

наблюдения главно. Г-н Янков много правилно каза, че в община Средец най-
посещавания исторически и културен обект всъщност е Националния археологически 
резерват „Деултум” с. Дебелт, казвам Националния археологически резерват. Няма как  
ние да обхванем и видим какво всъщност има в Странджа планина и областта, тъй като 
от най-дълбока древност планината не е толкова населявана и привлича туристите 
именно с това нещо, тя е загадъчна. Хората които посещават подобни места са мога да 
кажа, че са едно 5-10% от масовите туристи, които всъщност познаваме. Имам 



20. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

наблюдение, че в Странджа планина, както в Малко търновската част, така и в 
Средецката има доста посещаващи хора, които ходят на бунгала, ходят на палатки и 
това не ни носи много инвестиции на нас, но така или иначе в популярни сайтове 
развиват се нещата, макар че наистина не ни носи приходи. Освен това Странджа 
планина е богата културно-исторически на едни малко познати елементи и това са 
древните долмени. Историци и археолози страшно много се интересуват, постоянно 
биват посещавани, но това са някакви дневни екскурзии. Хората примерно тръгват от 
Бургас, от съседните градове и села, идват, посещават ги, но проблемът е наистина, че 
не носи инвестиции. Може би трябва да отделим повече средства за реклама, тъй като 
постоянно по радия, по телевизии се появяват  периодични реклами, в които се 
рекламират такива исторически места и крепости. Много често пътувам с радиото и 
казват: елате посетете Мезек, елате посетете *** Търговище, Царевец и т.н. Ако искаме 
да имаме работещ туризъм на територията на община Средец, защото имаме какво да 
покажем, пак казвам долмените и Деултум са изключително достатъчни. Деултум даже 
е обект от национално значение, има знак от Юнеско, така че ние трябва да вложим в 
реклама, не става без реклама. Реклама в национални медии, радиа, телевизии и това, 
което всъщност от години се опитваме, но някак си може би не можем да стигнем до 
туристите по родното Черноморие. Може би едно по-добро менажиране на нещата, 
едно лице на тази кампания, един човек на който му се занимава, в повечето хотели в 
Слънчев бряг, Несебър и околността да бъдат разнесени наши материали и евентуално 
да се правят такива туристически турове с автобуси или може би както Малко 
търновската част правят с такива джипчета, които са по-високо проходими и наистина 
развиват някакъв туризъм, трябва да вложим, няма как. Това беше моето изказване. 

Динко Цъцаров: Благодаря. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Колега Стаматов, първо да ви благодаря. Това което казахте до 

голяма степен не е вярно. В по-голяма степен е вярно за вътрешна Странджа, районите 
които споменахте: Малко Търново, Граматиково, Звездец и т.н., Царево, Кости, където 
действително има по-сериозен туристически поток. Все пак не забравяйте аз съм 
горски човек, макар и като директор по-рядко да ходя по гората последните години, 
все пак ходя достатъчно. И ще ви кажа, че основния туристически поток с който съм се 
сблъскал, сега е по-малко, но все пак го има е от южна посока, разбирате какво искам 
да кажа, за съжаление. Що се отнася до, да, има хубави обекти „Големия камък”, 
долмените, които споменахте. Аз съм роден в с. Белеврен където има много долмени, 
между другото долмена, който е в историческия музей в Бургас е точно от Белеврен, 
долмен закаран там и с усилията на хора от Белеврен хора начело с моя баща, който е 
организирал цялата тази работа. Вие сте историк по професия, аз съм историк по 
убеждения и смятам, че историята е изключително важно да се познава в т.ч. и 
местната история. Говоря, че да, има такива  посещения, но за съжаление са ***, не са 
обхванати и нямат насока, тука сте много прав, реклама, някой трябва да се заеме. 
Дали да се създаде отделна общинска структура, която да се заеме с тази дейност, 
обаче не просто да сложим някой който да взема една заплата, две или три, а да 
сложим някой който действително да развие така нещата, за да има обратен финансов 
поток. Защото ще дойде момент всичко това нещо ще спре и общината ще остане на 
положение да се спасява, а точно сега е момента това нещо да се развива, това ми беше 



21. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

и идеята. Благодаря обаче и за това, което казахте като  пояснение, прав сте има 
правилна посока по която да се работи. 

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: От място. Искрено приветствам, че след година и половина 

имаше изказване на управляващата партия и то за мене правилно, не можем да 
пропуснем подобно нещо. И се радвам още веднъж, че наистина се говореше на тази 
тема, защото тези ходения между нас и Турция където имаме такива взаимоотношения 
не трябва да са само разходки по маси, там с вдигане на наздравици, а трябва да се 
погледнат. И това което спомена г-н Стаматов именно за тези т.нар. джипове *** за 
които си говорихме с колегата, там по много интересен начин са ги направили така, че 
да създават впечатление и да има желание от хората да идват, нека да не ходят само по 
масите. 

Динко Цъцаров: Колеги, гласуваме докладната, която е даване на съгласие за 
удължаване срока за погасяване на кредита, който е съгласен с предложения проект за 
решение в нея, моля да гласува  „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 298 
28 април 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и по реда на чл.3, т.2, чл.4 и чл.17, ал.1 и 2 от Закона за 
общинския дълг, в изпълнение на проект „Популяризиране на културния туризъм в 
Пехливанкьой и Средец“, финансиран с Административен договор №№ РД 02-29-
178/23.07.2019г. по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента 
за предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна ос 2 
„Устойчив туризъм“, специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата 
привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване  на природното, 
културно и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Определя срок за погасяване на отпуснатия от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД кредит по 
Договор №1179/06.08.2020г., с който са финансирани дейности по реализиране на 
проект „Популяризиране на културния туризъм в Пехливанкьой и Средец“, 
финансиран с Административен договор № РД 02-29-178/23.07.2019г. по Програмата 
за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 
„България – Турция 2014 – 2020”, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, 
специфична цел 2.1 „Повишаване на туристическата привлекателност на 
трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културно и 
историческо наследство и свързаната с него инфраструктура, до 25.07.2022г. с 
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 
погасяване. 
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2. Възлага на Кмета на община Средец да подпише анекс към Договор за кредит 
№1179/06.08.2020г. с Фонд за органите на местно самоуправление Фонд „ФЛАГ“ ЕАД 
за удължаване на срока на погасяване  на отпуснатия кредит, съобразно т.1 от 
настоящето решение. 
    3. Допуска предварително изпълнение на Решението на ОС Средец на основание 
чл.60, ал.1, предложение 2 от АПК. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме с  ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за 
използване на отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за 
закупуване на специализирана техника за отпадъци. 

Докладва Бисер Петков – младши експерт „Други дейности по ООС“ в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

Бисер Петков: В допълнение днес ви приложих и предварителните цени на 
отделните компоненти.  

Динко Цъцаров: Благодаря. Колеги, заповядайте за въпроси по докладната. 
Бисер Петков: Само да допълня, че цените наистина са предварителни, това е 

справка от интернет и с колеги с които сме разговаряли, какво са закупували и какво е 
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струвало. Тепърва предстои провеждането на обществени поръчки и проучване 
разбира се за истинските цени. 

Динко Цъцаров: Г-н Стаматов. 
Тодор Стаматов: Днеска специално за г-н Вълчев и г-н Янков съм решил да 

бъда по-активен. Преди няколко заседания бяхме управляваща група както и кмета на 
община Средец сериозно нападнати заради това, че не сме искали да закупим шест 
контейнера за с. Дебелт. Даже прочетохме някои интересни неща в медиите, така 
лично аз се почувствах малко засегнат от цялата работа, защото думите ми бяха 
извадени от контекста и да уверим колегите в момента, че нещата със сметосъбирането 
ще се случват. Тогава казахте, да, ние не се изказваме, ние това, ние онова, така или 
иначе в момента се вижда, че общинската администрация както и кмета работят в тази 
насока община Средец да бъде по-чиста. И лично искам колегите от БСП да кажат на 
кмета на с. Дебелт г-н Ангел Ников, че контейнери за с. Дебелт ще има и ще се чисти 
по-добре. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Г-н Янков заповядайте. 
Димитър Янков: По отношение на казаното от колегата Стаматов, аз се радвам, 

че това са факти. Мога да го уверя в едно, че не съм писал никакви публикации никъде 
в регионална и друга преса. Проблема с въпросното обсъждане на Дебелт за кофите и 
т.н., който в последствие беше решен чрез труд от страна на затвора в Дебелт на 
затворниците. Това беше едно, все пак някакъв тип разрешение за по-често почистване. 
Проблема с въпросната докладна, която не я допуснахте е проблем в демократичен 
аспект на работа на настоящия общински съвет, защото това беше едно безпардонно 
действие на удряне по масата и казване няма да ви слушаме, не ви щем предложенията, 
не ви щем да говорите и прочие, това беше колега проблема. Защото нямаше нищо 
лошо в това да се излезе, аз бях просто подготвил един проект за решение, защото 
трябва да има проект за решение, но то можеше да се видоизмени и част от нещата да 
се отложат за по-късен етап. Липсата на говорене, на кореспонденция, на изслушване 
това беше проблема с въпросната докладна, която беше входирана от мен. Благодаря, 
че накрая се реши въпроса. Тука администрацията са си свършили работата, тука това 
което беше поискано на комисиите е дадено. Ама пишете и някои единични бройки и 
цени в бъдеще, защо примерно контейнер за смет „Бобър“ 294х.лв. трябва да го 
разделим на петстотин, нямам елка, добър математик съм, но не по такъв вид сметки.  

Бисер Петков: Предварителни са самите цени не се знаят колко ще бъдат. 
Димитър Янков: Да, но нали за да направите това нещо сте стигнали. И другото 

което е за тези контейнери, нови ли са или втора употреба, защото разликата в цените е 
голяма. 

Бисер Петков: Не, чисто нови произведени. 
Димитър Янков: Аз предпочитам да са повече пък ако ще да са втора употреба, 

защото пак ще свършат работа. 
Бисер Петков: Втората употреба подлежат после на ремонтиране почти веднага. 
Димитър Янков: Ще се съглася с вас като професионалист. Оттеглям си 

предложението за втората употреба. 
Георги Вълчев: Като казахме втора употреба и се сетих, какво стана с тези от 

втора употреба, които ги взехме от Бургас, че не ги платихме. Платихме ли ги вече, не 
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ги ли платихме, крием ли се от тези хора от Бургас, които чакат пари да им се дадат, 
защото от няколко години *** имаше голяма дандания от там се обаждаха на наши 
хора кога ще си платите и т.н. 

Анета Колеолова: Не мога да кажа точно на коя дата, но е платено. 
Динко Цъцаров: Има ли други въпроси колеги. …Нямате. Гласуваме докладната,  

който е съгласен моля да гласува  „за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 

съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 299 

28 април 2021 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 
19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет – Средец дава съгласие на Кметът на Община Средец да 

предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни 
органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления 
по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на:  

 1 брой специализиран автомобил за събиране и извозване на отпадъци; 
 1 брой специализиран автомобил – контейнеровоз; 
 300 броя кофи тип „Mева“  
 500 броя контейнера 1100 куб. м. 
 Резервни части за контейнери 1100 куб. м. 
 Разработване на „Програма за управление на отпадъците“. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 
 От залата излезе Димитър Янков. 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за 
разделяне на имот с идентификатор 20273.80.315, находящ се в землището на 
с.Дебелт. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор 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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
3гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 300 
28 април 2021 година 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.4, ал.1 от ЗСПЗЗ, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да бъде разделен имот с идентификатор 20273.80.315 по КККР 
на с. Дебелт с площ 44631 кв.м., нтп – пасище, седма категория в м.”Липата”, като 
от същия се образуват два нови имота с площ 3000 кв.м. и 41631кв.м., съгласно скица-
предложение за отделяне на 3000 кв.м. от имот 20273.80.315.  

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 
действия за разделяне на имот 20273.80.315 по КККР на с. Дебелт. 
 

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

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

  5.   Димитър Киряков Янков    - 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 
 В залата влезе Димитър Янков. 

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 301 
28 април 2021 година 

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

местната администрация, чл.47 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища в община Средец, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
         1. Определя за продажба общинско жилище в блок 6, ул.“Преображенска“ 
гр.Средец, представляващо апартамент № *** е със застроена площ от 40,71кв.м., 
избено помещение № 2 с полезна площ от 9,32кв.м., ведно с 3,358% идеални части от 
общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ І, квартал 56 по плана 
на гр. Средец. За имота е съставен АЧОС № 32 от 17.09.1997г. 
          2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1 в размер на 
6750лева. 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда 
на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на 6750лева с К. Г. Б.. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – 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 Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация.   

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 302 
28 април 2021 година 

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

местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 
 Отказва да закупи масивна жилищна сграда със застроена площ от 66 кв.м. и 

избено помещение към нея с площ от 15кв.м.  с  отстъпеното право на строеж върху 
общинския имот УПИ VIІ-2076, квартал 142  по плана на гр. Средец, целият с площ 
от 498кв.м., при граници: улица, улица, УПИ VIІІ-2077 и УПИ VI-2087, и дава съгласие 
сградата да бъде продадена от собственика Д. Т. Б. на трето лице на  цена от 
8000лева. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 
 От залата излязоха Георги Вълчев и Лало Гюров. 

Динко Цъцаров: Следва ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни 
разходи от местоживеене до месторабота на медицинска сестра от Дом за стари 
хора “Бяла лястовица“ гр. Средец. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 303 
28 април 2021 година 

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

местната администрация и чл.37, ал.1, т.2 от ПМС № 408 от 23.12.2020 г., за 
изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2021 г., 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 

месторабота в размер на 85% от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по маршрута - с.Драчево- гр.Средец - с.Драчево на Мария Иванова 
Танчева – медицинска сестра в Дом за стари хора „Бяла лястовица“ гр. Средец 
считано от 01.04.2021 г. 

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

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев         - 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров    - 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 
 В залата влязоха Георги Вълчев и Лало Гюров. 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА в дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване 
на съгласие за предложение до министъра на финансите за трансформиране на 
част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2021 г. в 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на 
общински пътища и на улична мрежа, на основание на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г.. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Петя Бойчева: Искам да помоля да вмъкнем една точка, втора точка – във връзка 
със сроковете на Министерството на финансите. 15.05. е следващата дата на 
разрешение за трансформация на капиталовите разходи в разходи за текущи ремонти 
от министъра на финансите. И в тази връзка предлагам да се вмъкне т.2 към 
решението както следва - Допуска предварително изпълнение на Решението на ОС 
Средец на основание чл.60, ал.1, предложение 2 от АПК. 

Динко Цъцаров: Благодаря. Заповядайте колеги за изказвания. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Г-жо Бойчева, това беше докладна, която приехме заедно с 

бюджета, нали така, текст към бюджета беше нали. 
Петя Бойчева: Да, точно точка. 
Димитър Янков: Сега правим редакция. Първо въпрос, какво от тази втора точка 

изисква предварителното изпълнение, защо го искате да се допусне. 
Петя Бойчева: Искаме го, защото на 15.05. е дата на която се събират всички 

такива предложения от общините и се одобряват от министъра на финансите, искаме 
да използваме тази дата, затова е това. 

Димитър Янков: Благодаря, разбрах ви. Сега да кажа няколко думи и ще направя 
едно трето предложение във връзка с докладната. Уважаеми колеги, аз не подкрепих 
бюджета на община Средец за 2021г. поради причината, не друго, а пак 
безпардонното отношение на групата на ГЕРБ към предложенията, които бяха 
направени от мое име и от групата на СДС. Прости предложения за не кой знае какви 
пари, абсолютно адекватни, абсолютно на място, те бяха отхвърлени защото, не знам 
защо, благословия ли чакаха отгоре, нещо да се случи, както и да е. Ще подкрепя 
обаче тази част в тази докладна от бюджета, който като цяло не съм подкрепил, но ще 
искам вътре да се вкара едно да го формулирам по следния начин, защото го правя 
малко импровизирано: Общинска администрация се задължава преди възлагане на 
съответните текущи ремонти и основни да уведомява Общински съвет – Средец, 
конкретно председателя и чрез председателя всички останали съветници. Какво имам 
предвид, защото след някои неудачи, които се случиха с някои ремонти, които се 
позабравиха някак си, бихме искали да знаем занапред какво се планира, какви суми, 
какви са изискванията, какво ще се прави на конкретния път, който ще се ремонтира, 
за да не се получават неща както прословутия печален ремонт за с. Суходол. Това ми 
е предложението, благодаря за вниманието. 

Динко Цъцаров: Други изказвания колеги, предложения. Г-н Кичев. 
Иван Кичев: Аз първо да се извиня, че пак от место, съжалявам наистина ме боли 

кръста затова си позволявам от място да говоря. Конкретно и аз ще си го повдигна 
любимия въпрос за тази отсечка, г-жа Кирязова не я виждам обаче, кой ще даде 
отговор. Интересува ме коя е точно останалата неотремонтирана отсечка от основния 
ремонт на пътя който беше извършен 2019г., някой може ли да посочи от кой 
километър до кой, какво ще бъде ремонтирано, как е предвидена, как е изчислена тази 
сума 130х.лв. които са необходими за довършването на тази отсечка и гаранция ли е 
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това, че наистина ще бъде довършена или пак като 2019г. ще се получи същата 
история, основен ремонт на целия участък, приет, а пък се оказва, че не бил 
ремонтиран целия, а от някъде до някъде. Кой може да даде отговор в момента. Няма 
ли я г-жа Кирязова. 

Динко Цъцаров: Не я виждам. 
Иван Кичев: Не е удобно ли да присъства, как, не мога да разбера. Няма ли как да 

я повикате да даде отговор на този въпрос. 
Николина Дамбулова: В болнични е. 
Иван Кичев: Някой не я ли замества, някой не е ли компетентен да го даде. И 

същото касае отсечката Средец – Проход, какво е предвидено в този ремонт на тази 
отсечка, от къде започва точно тази отсечка, защото прословутата 200-300м зона за 
която бях поставил въпроса много отдавна на кмета, кога най-после има намерение да 
се осъществи там ремонт, че минава и училищния автобус и някъде ще потъне, няма 
да го видим. От години стои тази отсечка, това е безумие просто, дали е включена в 
отремонтирането, дали ще бъдат приспаднати разходите, които в момента за лична 
сметка г-н Доганов прави по този път, просветляване, канавки, това са интересни 
въпроси, на които искам някой да ми даде отговор. 

Динко Цъцаров: Г-н Янков. 
Димитър Янков: Аз от място, защото ще съм абсолютно кратък. Г-н Кичев и 

колеги, аз не случайно поставих това трето предложение, от гледна точка на това да 
знаем своевременно къде какво се прави, кога ще се прави, при какви обстоятелства 
ще се правят, така че да можем да си зададем навреме нашите въпроси. 

Иван Кичев: С възлагане ли ще е, с обществена поръчка ли ще са тези ремонти, 
по какви процедури, при абсолютно затъмнение работи общината в това отношение 
най вече. 

Петьо Колеолов: Само да попитам, отсечката от разклона Драка – Малина, до 
Малина ли ще бъде само ремонта или има още един километър, който отива до 
Карнобатската община където наистина е трагедия, трябва да започне на време да се 
прави.  

Иван Кичев: Това е от републиканската пътна мрежа. 
Динко Цъцаров: Така е, пътя не е общински. Колеги, ако нямате други изказвания 

да гласуваме първо направеното предложение от г-жа Бойчева да влезе като точка 
втора в решението. 

Димитър Янков: Само да вметна г-н председател, не че  има кой знае какво 
значение, но моето предложение беше постъпило последно и трябва да се гласува 
първо. 

Динко Цъцаров: Съгласен съм с вас. Предложението на г-н Янков – общинска 
администрация се задължава преди възлагането на съответния ремонт да уведоми 
Общинския съвет чрез неговия председател, така ли да бъде формулирано. Добре, 
който е съгласен с това предложение на г-н Янков, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, приема се. 
Динко Цъцаров: Гласуваме предложението на  г-жа Бойчева - Допуска 

предварително изпълнение на Решението на ОС Средец на основание чл.60, ал.1, 
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предложение 2 от АПК. Който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали 
се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, приема се 
Динко Цъцаров: Подлагам на гласуване цялата докладна с направените промени 

в нея, колеги, който е съгласен, моля да гласува  „за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 

съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 304 

28 април 2021 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.50 и чл.89 от ЗДБРБ за 2021г., 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
I. Дава съгласие на кмета на Община Средец да направи предложение до 

министъра на финансите за трансформиране на част от средства от целевата 
субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2021г. в размер на 460 289 
(четиристотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и девет лева) в целеви 
трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни 
текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа съгласно Приложение №14, за 
следните обекти: 

1. Ремонт на улици в с. Зорница -   90 000.00 лв. 
2. Ремонт на улици в с. Драчево -   30 289.00 лв. 
3. Ремонт на общински път BGS 2241 - Средец-Проход  -  49 150.00 лв. 
4. Ремонт на общински път BGS 2050 –  пътен участък от граница общ. 

(Камено-Средец) до с. Суходол /неремонтиран през 2019 г./       -  129 150.00 лв. 
5. Ремонт на общински път BGS 2050 – пътен участък започващ от път 

III -795 (разклон за с. Малина) – с. Орлинци – разклона с път BGS 2230 (за с. Загорци) -  
84 000.00 лв. 

6. Ремонт на общински път BGS 2230 - с. Загорци - разклона за с. Орлинци 
и с. Суходол    -  77 700.00 лв. 

 II.  Общинска администрация се задължава преди възлагането на съответните 
ремонти да уведоми Общински съвет – Средец, чрез неговия председател.  
 III. Допуска предварително изпълнение на Решението на ОС Средец на 
основание чл.60, ал.1, предложение 2 от АПК. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка от 
Владислава Цанева – Председател на постоянната комисия по „Образование, 
култура и вероизповедания”, относно: Предоставяне на стипендия на студенти, 
съгласно Наредбата за отпускане на стипендии от Община Средец. 
 Докладва вносителя. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 305 
28 април 2021 година 

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

местната администрация и чл.4 от Наредбата за отпускане на стипендии от 
Община  Средец, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Отпуска стипендии за зимен семестър на учебната 2020/2021 година на: 
  - Е. Б. Б. с постоянен адрес гр. Средец; 

         - Е. Р. А. с постоянен адрес гр. Средец. 
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2. Размерът на стипендията се определя на базата на 50 % от установената за 
страната минимална работна заплата. 

3. На основание чл.11 от Наредбата Общински съвет – Средец възлага на кмета 
на Община Средец да сключи договор със студента.  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
 

Динко Цъцаров: Предпоследна ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Докладна 
записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и 
социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи. 
 Докладната прочете председателят на Общинския съвет – Динко Цъцаров. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 306 
28 април 2021 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 



36. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

            Отпуска еднократни финансови помощи на: 
 Й. Т. С., живущ в с. Р., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 Ж. М. М., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 А. П. С., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 

Димитър Янков: Г-н Цъцаров в тази връзка, не счетох за необходимо да 
прекъсна. Колеги, става въпрос не за решението, което гласувахме предложено от 
комисията, а за председателя на въпросната комисия. Председателят на въпросната 
комисия няма лошо беше в някаква предизборна кампания, жив и здрав, може някой 
ден да стане депутат г-н Валери Ангелов, желая му го от все сърце, младо момче е. Но 
при всички положения той твърде често отсъства поначало от заседание на общинския 
съвет, да не говорим за заседания на комисиите когато се решават тези въпроси, а пък 
„Здравната комисия“ може да й се наложи да решава още по-сериозни въпроси нещо за 
което намекнахме в началото на заседанието. Просто ви призовавам или говорете с 
колегата да се подсигури като присъствие тука, призовавам управляващата група, 
призовавам го по принцип, на ГЕРБ най вече основно или просто изберете друг 
председател на „Социалната комисия“ нямам претенции, никакви лични претенции. 
Обаче за да функционира тази комисия трябва да има човек, който да е ангажиран и да 
присъства, а не да е дезангажиран. Може да се каже, че почти всички тези решения за 
даване на помощи 90% от тях да не кажа 99% са минали без негово присъствие. 
Благодаря.  
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Динко Цъцаров: Колеги, последна ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА – Питания. 
През месеца постъпи едно питане от Иван Кичев, Йона Чобанова, Янко Германов и 
Даниел Чолаков. Получиха отговор по време на заседанията на постоянните комисии. 

Приложен текста. 
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Динко Цъцаров: Имате ли желание да направите коментар на отговора господа от 
БСП. 

Иван Кичев: За конкретните питания в момента не, ще дойде момент за тях. 
Динко Цъцаров: Имаше едно питане от предната сесия отправено от г-н Вълчев  

относно сметище, което се е образувало на околовръстния път. Коментирахме го 
сутринта и с кмета това нещо, някакъв отговор на сесия ще дадете ли господа и дами 
от администрацията.  

Николина Дамбулова: Няма сметище в момента. Частна собственост е терена, 
засипва го собственика. Имало е изхвърлени битови отпадъци, които са почистени от 
собствениците. Направили са снимка на нарушителите и е изпратен към нас сигнала 
със снимката, съгласно това ние ще предприемем действия за наказание на 
нарушителя. 

Динко Цъцаров: Благодаря ви. Имате думата колеги за други въпроси в точка 
питания. Г-н Вълчев. 

Георги Вълчев: Аз имам три бързи, те може и да не са въпроси, по-скоро 
препоръки от граждани. Не знам защо не ползват тази пощенска кутия, която е за 
препоръки, но вероятно за допълнение или за подсигуряване го дават на редица 
общински съветници. Трите ми въпроса са свързани точно с такива препоръки и 
изказания интерес, които проявяват граждани в града. Едното е за района на 5, 6 и 7 
блок, както знаете тука имаме три зони, едната е тази най-долната зона близо до 
Гуненския дол, след това следва нашето, където аз живея и след това е най-горната 
зона. Вторите вече приличат наистина на сравнително модерно, добре направено с 
кътче  където да играят и децата, хората се интересуват в тази зона ще се прави ли 
нещо, има ли идеи за 5, 6 и 7 блок. Там е много разбито, тъй като около преди два 
месеца разбрах, че ВиК са правили някакъв ремонт и е останала една огромна дупка, 
която сега си стои. Пътища  нямат и реално искат да знаят за техните деца нещо ще се 
направи ли в тази насока в тази зона за междублоковите пространства. Това е първият 
ми въпрос, ако може да се отговори. Вторият ми въпрос е свързан с това, че съвсем на 
скоро може от седмица граждани от блок 13 са забелязали, че като паркинг се ползва 
зелената зона срещу, даже ми изпратиха и снимки. За да ви го обясня по-точно това е 
където свършва улица „Стамболийски“ на края като излизаш на околовръстното 
веднага вдясно няма и 10м срещу блок 13 там и към момента има паркирани 
тежкотоварни автомобили, багери и т.н. Гражданите се интересуват това бъдещ 
паркинг ли ще бъде или просто временно е поставено това нещо, вече от седмица и 
повече негодуват. Защото те рано сутрин започват работа съответно събуждат 
гражданите плюс това паркирането там вечерта е опасно. Това е втората част за която 
се интересуват. И третата сега ми изключи от главата, ще оставя колегите да говорят. 

Динко Цъцаров: Г-н Янков. 
Димитър Янков: Няма да е въпрос колеги, също ще е препоръка. Няма да е 

въпрос, въпроси няма да задаваме, защото горе-долу все едно ги задаваме тези въпроси 
на стена. Г-н кмета трябва да присъства, да е в течение на това което се пита и 
респективно… 

Иван Кичев: Защо го няма г-н кмета. 
Динко Цъцаров: Поканил съм го г-н кмета. 
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Димитър Янков: Считам, че това е неглижиране на задълженията му, защото 
трябва да е тук, да ги чува въпросите иначе не знам, вероятно се препредават, но ефект 
общо взето няма. Защото трябва да има диалог за да има ефект колеги, във всяко едно 
нещо трябва да има диалог, за да има някакъв положителен ефект. А сега да се върнем 
на препоръките. Стана на въпрос по време на бюджета, дебата за бюджета относно 
големия интензитет на пътно-транспортни произшествия на кръстовището на ул. „Д. 
Благоев“  с ул.  „Хр. Ботев“, ако не я бъркам, там беше казано, че ще се отделят пари и 
нещо ще се прави. Обаче докато дойдат тези пари, това финансиране дай боже да 
дойде скоро и да се направи нещо много добро там, но поне да се сложат най-малкото 
някои пътни знаци, защото накрая ще стигнем и до смъртни случаи. Много опасно е 
това нещо, много опасна е тази отсечка, апелирам пешеходни пътеки ли да се слагат, 
нещо каквото и да е, било чисто обозначително, по отдалече, по отблизо да се наситят 
по някакъв начин с пътни знаци, това място е опасно. Да не говорим, че след ремонта 
има едно стесняване, което допълнително затормозява нещата там на това пътно 
кръстовище. 

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Още един проблем. Будни граждани вземали, че направили и 

снимки в м. „Малката река“ и по точно зад Вальо желязото са открили една огромна 
купчина от над 200 гуми, събирани вероятно с цел да се запалят. Съответно самата 
местност цялата е изгоряла, ако сте забелязали вие, защото много пъти сме имали 
сигнали, сме ги пращали даже, по едно време мислехме, че отново гори г-н Найденов, 
оказа се, че не е от това, а явно от запалени гуми. Предполагам, че и към момента тези 
гуми се събират, за да могат да се запалят. Вземат ли се някакви мерки, защото когато 
се запали все едно ***. Досега два пъти аз съм го забелязал, вероятно е било много 
повече пъти, информирали са нас, ние сме информирали тука, ще се вземат ли веднъж 
завинаги мерки, защото събирането на тези гуми 100% е за следващо запалване, нека 
да се види. 

Динко Цъцаров: Други изказвания колеги.  
Иван Кичев: Аз не мога да разбера, сега изказвания ли правим или въпроси 

задаваме, защото аз не чувам отговори на въпросите. 
Динко Цъцаров: До тук имаше само изказвания и препоръки г-н Кичев.  
Георги Вълчев: Не искам само като препоръка да го казвам, надявам се че 

следващия път ще кажат да речем, че по този въпрос така отговорихме, по този така 
действахме, защото само ако си говорим. 

Иван Кичев: Във връзка с продължение на проблема със знаците на г-н Янков, 
който повдигна, значи тази сутрин буквално преди да тръгна насам двама човека 
дойдоха конкретно с тази молба да бъде поставен въпроса. Хора, които живеят около 
района на ромската махала. За липса на знаци, не мога да кажа, защото не съм имал 
време да отида да видя, той може би Лало е по-добре запознат. Но тяхното твърдение 
беше, че в този район няма абсолютно никакви знаци, има там, ако мога така да се 
изразя джигити, които минават като линейки през тези улици, то не че ще се съобразят 
кой знае колко с тези знаци, но в крайна сметка има ли нагласа там да се помисли за 
поставяне на някакви знаци, за да се регулира по някакъв начин. Г-жо Дамбулова имам 
следното питане, когато приоритетно решавате и относно ремонти на улици, 
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поддръжка на улици и т.н. как реално става това нещо, как приоритетно го решавате. 
Интересува ме как примерно решавате, че улицата хикс трябва да бъде ремонтирана, а 
пък улицата игрек да не бъде ремонтирана сега, на практика как става това нещо, 
интересува ме. Кой го решава това нещо, кой го взема, комисия ли, еднолично ли 
кмета го решава, вие имате ли участие в тази работа, по принцип.  

Николина Дамбулова: Лично аз ли.  
Иван Кичев: Как решаваме, че тази улица трябва да бъде ремонтирана, а пък 

другата не, този четвъртокласен път трябва да бъде ремонтиран, а пък другия не, това 
ме интересува, на практика как става това нещо. 

Николина Дамбулова: Ще ви отговоря писмено. 
Иван Кичев: Писмено ще ми отговорите, добре, в какъв срок. 
Николина Дамбулова: Съгласно вашия правилник. 
Иван Кичев: Добре, благодаря. 
Динко Цъцаров: Г-н Стаматов. 
Тодор Стаматов: Относно пътния участък, който е под пощата, веднага ми 

хрумва някаква идея *** една пешеходна пътека с тези новите знаци, които са с 
мигащи светлини и мигат синьо. Много са актуални в последно време, мисля че по 
някоя програма може да се кандидатства за тях. 

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Във връзка с пазара има ли някакви идеи, ще помоля да ми се 

отговори евентуално в необходимия срок, ще се прави ли този пазар, друго ли ще се 
въвежда, ще се позволява ли пак, ще имаме ли пазар въобще. Хората се интересуват. 

Николина Дамбулова: Пазар има. Имате предвид за дрехи и битови, не за 
зеленчук. 

Динко Цъцаров: Г-н Германов, г-н Стоилов специално заради вас съм го извикал,  
защото имахте въпроси по рано. 

Янко Германов: Аз не го видях, че е дошъл. Какво правите с туризма, някакви 
насоки, планове, как ще ги каним тези хора, какво ще ги правим, защото много пари се 
дават, кой по желание, кой тука с ценности имаме в нашата община, а нищо не се 
прави както изглежда, защото гледам по приходите, които действително са малко, но 
то от много неща зависят. 

Сергей Стоилов: За туризма като цяло или конкретно имате в предвид за някои 
от обектите. 

Янко Германов: За всичко, ето Дебелт такъв хубав музей имаме, той каза че в 
България е един от най-добрите, по някоя програма може да се спечели за реклама, 
пари ще намерим. Някакви насоки направили ли сте, какво ще правим тази година, 
другата къде ще ходим, в Слънчев бряг ли ще ходим, във Варна ли ще ходим, ще каним 
ли хора, няма ли да каним.  

Сергей Стоилов: Има план за туризъм за всяка година, така че за следващата 
сесия ще ви запозная с плана за тази година. 

Янко Германов: Хубаво е да знаем, защото и хората ни питат, а пък и ние сега, 
все пак само се говори за този туризъм, а пък никой не го вижда този туризъм. Вярно е 
има хубави неща, виждат се, нагоре които се правят, заслони, приятни неща, ти не 
можеш да отговориш, ти си социални дейности. Да кажете какво ще правите занапред.  



70. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Сергей Стоилов: Имаме много хубави обекти в Голямо Буково пътя е направен 
за манастира. Ще ви запозная с това което е за 2021 година. 

Иван Кичев: Г-жо Дамбулова, извинявам се само да допълня въпроса. По каква 
методика се определят сумите за съответната улица, много интересно, използва ли се 
експертно мнение, ей така на преценка ли, как става, много интересно, ще ви бъда 
благодарен. 

Динко Цъцаров: Други въпроси има ли колеги. 
Димитър Янков: Въпроси имам, но няма на кой да ги задам, ще чакаме когато  

дойде г-н кмета.  
 
 

 Други питания не постъпиха. 
 
 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 
закри Деветнадесето заседание на Общински съвет на община Средец. 
 
 
05.05.2021г.         
 гр. Средец 
 
 
 
Изготвил протокола:                      

     /Даниела Петрова/ 
 
 
 
 

                                                              Председател: 
                                                                                   /Динко Цъцаров/ 
 
 
 
                                                                                                                                                            
                                                                    Секретар: 
                          /Владислава Цанева/ 
 




