
1. 

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. № 96-00-07 
     07 юли 2021 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 22 

На 30 юни 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 Двадесет и второто 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 всичките седемнадесет общински съветника: 
1. Валери Димитров Ангелов
2. Владислава Станилова Цанева
3. Георги Димитров Вълчев
4. Даниел Николов Чолаков
5. Димитър Киряков Янков
6. Динко Янев Цъцаров
7. Иван Димитров Кичев
8. Ивелина Стоянова Стоянова
9. Йона Николова Чобанова
10. Красимира Янкова Георгиева
11. Лало Антонов Гюров
12. Мартин Тодоров Джермов
13. Петьо Георгиев Колеолов
14. Стоянка Стоянова Кисьова
15. Тодор Стаматов Стаматов
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов



2. 

Председател: 
Секретар: 

Динко Цъцаров: Колеги, шестнадесет човека присъстват в момента в залата, 
имаме кворум, откривам Двадесет и второто редовно заседание на Общински съвет – 
Средец. Предстои да изберем секретар на днешната сесия. Имате думата за  
предложения…Аз ли да предложа, предлагам г-жа Стоянка Кисьова за секретар на 
сесията. Има ли други предложения. …Който е съгласен г-жа Кисьова да стане 
секретар на днешното заседание, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Стоянка Кисьова зае своето място. 

Димитър Янков: Г-н Цъцаров, може ли едно предложение от място. Ами да 
изберем зам.-председател на сесията, аз предлагам г-н кмета да му предложим, да го 
изберем, белким да присъства на една сесия. 

Динко Цъцаров: Трябва да променим правилника. 
Димитър Янков: Ами, ако трябва ще го променяме. Между другото въпроса ми е 

очакваме ли да дойде г-н кмета, поне до точка питания.  
Динко Цъцаров: Не, не го очакваме. 
Иван Кичев: Г-н Янков, премерихте ли си температурата. 
Димитър Янков: Пропуснах г-н Кичев. Аз понеже от две-три сесии отлагам 

един-два въпроса, които би следвало да задам в негово присъствие и не ми се ще да ги 
задам писмено, затова питам. 

Динко Цъцаров: Чух се с кмета, няма го в момента в града… 
Иван Кичев: Аа, г-н Цъцаров, току що минах от там да си взема цигари и кмета 

си стоеше в тях и си пиеше кафенцето. 
Динко Цъцаров: Казах, че се чух по телефона с кмета. 
Иван Кичев: Ето точно преди десет минути от там минах. Ако се е клонирал 

нещо, да, ама в къщи си е. 
Динко Цъцаров: Въпросът на г-н Янков беше дали ще присъства кмета, няма да 

присъства, това е моята информация. 
Иван Кичев: Няма изненада, въпросът е че не е навън, тука си е човека и си е под 

асмата. 
Динко Цъцаров: Ами добре, хубаво. Колеги, предстои да гласуваме дневния ред, 

проекта е пред вас, който беше разгледан на заседанията на комисиите, имате ли 
предложения за промяна или допълнение в дневния ред.  

Димитър Янков: Аз имам нещо процедурно свързано с дневния ред, няма да 
правя предложение за промяна. Точка осем е свързана с провеждане на конкурс за 
избор на управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“. Доколкото се разбра след комисиите, които 
направихме в понеделник, има сключен договор с избрания от нас временно 
изпълняващ управител. Може ли ако е при вас да разпоредите два-три екземпляра да 
се раздадат по групите да го имаме договора. 

Динко Цъцаров: Екземпляр на договора ли. Не е при мен, при Камбурова е, от 
двадесет и осми е сключен договора, но не ми е изпратен официално, в петък ще го 
имам и ще ви го изпратя и на вас. 

Димитър Янков: Ами не, защото до осма точка има време, ако може да се 
представи до тогава. Така или иначе ще обсъждаме и договора в осма точка. 



3. 

Председател: 
Секретар: 

Динко Цъцаров: Няма я Камбурова, разбрах, че е пратила екземпляр на 
Куршумова в МБАЛ и другия екземпляр който трябваше да дойде при нас, всъщност 
оригинала е при нея, но тя не е в сградата също. В петък ще го имам договора и ще ви 
го изпратя. 

Димитър Янков: А д-р Даниела Георгиева тя започнала ли е работа. 
Динко Цъцаров: Не е започнала, също коментирах с Камбурова. Значи 

вчерашния ден ходих до нотариуса нотариално да заверя решението на общинския 
съвет, предстои вписване в Търговския регистър, пет дни е срока и всъщност нейните 
правомощия почват от срока на вписването в Търговския регистър.  

Димитър Янков: Благодаря ви. 
Динко Цъцаров: Ако нямате предложения за промяна в дневния ред, гласуваме 

така предложения дневен ред, който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

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

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Даване на съгласие за разплащане на ремонтни дейности за обекти –
общински пътища от остатъка от неусвоената  целева субсидия по чл. 50
от ЗДБРБ за 2020г. в т.ч. за зимно поддържане;

2. 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.; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-0001-C01
от 22.05.2020 год. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: „Реконструкция на
улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци" сключен между
ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА СРЕДЕЦ“;

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-
19.168-0004-C01 от 22.06.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 



4. 

Председател: 
Секретар: 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: 
„Реконструкция на тротоари на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и 
"Септемврийци" в гр.Средец“ сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ 
„ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-
19.168-0001-C01 от 22.05.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: 
„Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци" 
сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-0004-C01 
от 22.06.2020 год. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: „Реконструкция на 
тротоари на  улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“ в гр. 
Средец“, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и 
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Определяне на представители на Общински съвет гр. Средец за членове на
Съвет за координация и мониторинг към Община Средец по  „ПИЛОТЕН
ПРОЕКТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ“,
финансиран от Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ“;

8. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор
на управител на „МБАЛ-Средец” ЕООД  гр. Средец и възлагане на
управлението на дружеството;

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор
24712.2.505, находящ се в землището на с. Дюлево;

10. 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; 

11. 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; 

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 



5. 

Председател: 
Секретар: 

Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XІІ-219, 
кв.24 в с. Голямо Буково; 

13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XІІІ-219, 
кв.24 в с. Голямо Буково; 

14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XІ-219, кв.24 
в с. Голямо Буково; 

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

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

17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост, намиращи 
се на територията на община Средец; 

18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на поземлени имоти в землището на с. Дюлево; 

19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на поземлен имот с идентификатор 20273.61.719 по КККР на с. 
Дебелт;  

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

21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІХ-735, кв.68 
в с. Дюлево; 

22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ Х-735, кв.68 
в с. Дюлево; 

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

24. Питания.

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №22 на Общински 
съвет – Средец./ 

Динко Цъцаров: Започваме с ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на 



6. 

Председател: 
Секретар: 

съгласие за разплащане на ремонтни дейности за обекти – общински пътища от 
остатъка от неусвоената  целева субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020г. в т.ч. за 
зимно поддържане. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте за въпроси по докладната. 
Иван Кичев: Има ли кой да отговаря. Аз искам да попитам, тъй като разбираме, 

че първата точка - аварийно възстановителните работи за участъка Сливово-Гранитец 
са изпълнени в рамките на 64х.лв. Първо, коя фирма е била изпълнител на тази 
дейност и доколкото ми е известно над 30х.лв. изборът трябва да е чрез обществена 
поръчка, минала ли е такава. И специалист от общината направил ли си е труда да 
направи някаква предварителна оценка относно стойността на извършената работа или 
просто я приемаме за пореден път, така както ни я представи фирмата изпълнител. Кой 
може да отговори от администрацията на този въпрос. Имате забрана да говорите ли 
госпожи, защото сте само госпожи, защо мълчите…не знам към кой да се обърна. Г-жо 
Дамбулова, някой ще отговори ли на този въпрос. 

Николина Дамбулова: Писмено ще ви бъде отговорено. 
Иван Кичев: О, не с това вече писмено дотук, два месеца чакам писмено да ми 

отговорите и тефтера гледам, че не си го носите, сигурно няма да го запишете. 
Динко Цъцаров: Г-жа Маврова каза, че ще присъства на сесията, в тази връзка ли 

трябва да слезе или за нещо друго. Тя имаше готовност, ако трябва да й се обадите да 
дойде да отговори на въпроса. Аз я срещнах и каза, че ще влезе на сесия.  

Димитър Янков: От дирекция строителство няма ли представител, ами да се 
покани, ако трябва да направим процедурна почивка. В крайна сметка това е по темата 
на въпроса на колегата Кичев, по темата на докладната е. 

Иван Кичев: Не знам толкова ли са неудобни тези въпроси, които задаваме, 
заядливи ли  са, как го тълкувате нямам представа, но все пак… 

Димитър Янков: Г-н Кичев, между другото само да ви кажа, аз не ви разбрах 
въпроса чисто и просто защото не го чух в пълнота, ако може да го повторите. 

Иван Кичев: Въпросът ми е коя е фирмата изпълнител, как е избрана, чрез 
обществена поръчка или не, защото са отчетени 64х.лв., доколкото аз съм запознат над 
30х.лв. всичко трябва да мине през поръчка, не с избор на фирма. И в крайна сметка 
специалист от общината, от общинска администрация проверила ли е примерно колко 
би струвала една такава работа или дали само е отчетено по документи както редовно 
досега констатираме вече в няколко случая. Така както фирмата си избере цени, така 
си ги предоставя, така се приема и така се отчитат обекти. 

 В залата влезе Йона Чобанова. 
Димитър Янков: Доколкото разбирам вие вече за разходваните средства питате, 

за неусвоените средства. 
Иван Кичев: Да, първата точка доколкото разбирам това е изпълнено, защото е 

било много неотложно. По втора точка също има суми, които предстоят да се 
разходват, там също питанията са горе-долу в същата насока. 

Димитър Янков: Аз имам някакво обяснение, но не е редно аз да давам 
обяснения, общинската администрация е редно да отговори на въпросите. 
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Председател: 
Секретар: 

Динко Цъцаров: Аз ви предлагам да отложим тогава за по-късен етап на сесията 
вземането на решение по тази точка, когато дойде представител на отдела по 
строителство.  

Николина Дамбулова: Колежката Маврова ще слезе веднага. 
Динко Цъцаров: Междувременно колеги, ако има други изказвания по 

докладната заповядайте. …Ето я г-жа Маврова. Г-жо Маврова, чакаме ви тука 
седемнадесет съветника. Заповядайте г-н Кичев. 

Иван Кичев: За трети път, във връзка с извършените аварийно възстановителни 
дейности по участъка Сливово-Синьо камене-Гранитец на тръбен водосток, има 
отчетени 64592х.лв., първият ми въпрос беше, коя е фирмата, която е изпълнила 
поръчката. 

Живка Маврова: Фирмата не мога да ви я кажа по принцип точно коя е с 
наименование, тя е има в документите, обекта е трета категория. Тя е с *** съответно 
фирмата трябва да отговаря и да има право да изпълнява трета категория пътища, знам 
че е софийска фирмата. 

Иван Кичев: То остава и това да няма. А как е избрана фирмата с възлагане 
директно или чрез обществена поръчка. 

Живка Маврова: Не е с ***, това е авариен обект той подлежи на съвсем друг 
член от ЗУТ.  

Иван Кичев: Независимо, че е над 30х.лв. 
Живка Маврова: Да, независимо, прага е друг на строителството, не е тридесет. 
Иван Кичев: Възможно е. Според вас реална ли е тази сума отчетената. 
Живка Маврова: То по принцип е реална сумата, която е отчетена, защото изцяло 

се направи нова батерия. Те самите *** водата беше ги съборила, направи се обходен 
път, за да може да се минава, независимо колко малко са жителите в района, в един 
момент се налага да мине пожарна или линейка нямаше откъде да мине. Пътя беше 
наполовина отнет колкото и оскъден да беше той в района. Батерията е изцяло нова, 
цялата е бетонирана. 

Иван Кичев: Добре. Дано да е станала този път качествена. 
Живка Маврова: Ами аз мога да ви я покажа на снимки, но можете да отидете и 

да я видите. 
Иван Кичев: По втората точка как стоят нещата там, текущ ремонт на „Голямо 

Буково-Кирово-Граничар” отново водосток. 
Живка Маврова: Те са там два водостока и там трябва да бъде направен частичен 

ремонт, но все още не е устойностено, дава се приблизителна стойност, което трябва 
да се почисти *** те там също са батерии само, че са малко по-големи. Едното е доста 
по голямо с шест тръби, които в единия край са изцяло затлачени и е тръгнало да 
минава, да подкопава водата от другата страна и да събаря мрежата. 

Иван Кичев: По тази логика тези средства ще стигнат ли, тука говорим за два, а  
проекта е един. 

Живка Маврова: Може и да е по малко,  може и да се съберем в стойността, аз 
съм ходила на место и съм огледала нещата, така че аз съм на мнение, че… 

Иван Кичев: Вие ли участвате пряко в оценката примерно в предварителната 
стойност, която определяте, вие ли я определяте. 
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Председател: 
Секретар: 

Живка Маврова: Да, аз отивам навсякъде и гледам нещата преди да се дадат. 
Иван Кичев: Добре, благодаря. 
Динко Цъцаров: Колеги, имате ли други въпроси. Г-н Янков. 
Димитър Янков: От място. Г-н Кичев, мога да потвърдя ситуацията със Синьо 

камене-Гранитец и от другата страна на участъка, за който става въпрос, действително 
там необходимостта от извършване на въпросните ремонтни дейности е абсолютно 
необходима и това което предстои също. Друг е въпросът с  усвояването на средствата, 
просто трябва да се прецизира, за да се извърши качествено ремонта, надявам се ще се 
свърши. 

Живка Маврова: За това, което е направено мога да гарантирам за качествено 
изпълнение. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – 1глас; “въздържали се” – 3 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 325 
30 юни 2021 година 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.124 от ЗПФ, чл.50 от ЗДБРБ за 2020 г. и чл.48 от ПМС 
408 за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие неусвоените средства от трансфера за зимно поддържане и
снегопочистване на общинските пътища за 2020 г. в размер на 132 387 лв. да се 
използват за разплащане на ремонтни дейности за обекти: 

-  „Аварийно възстановителни дейности - тръбен водосток на общински път 
BGS 2234 при км 6+150 /у-к Сливово - С.Камене-Гранитец/ -  64 592 лв.;  

 - „Текущ ремонт на два водостока на общински път BGS 2242 ІІI-908 
местност Босна ПК 2-79 „Голямо Буково-Кирово –Граничар” при км.6+34.5 и при 
км.6+36.7“ и други аварийни ремонтни дейности за общински пътища –  67 795 лв. 

2. Да се актуализира Капиталовата програма за 2021 г. с обект „Аварийно
възстановителни дейности - тръбен водосток на общински път BGS 2234 при км 
6+150 /у-к Сливово-С.Камене-Гранитец/ Дейност 832 "Служби и дейности по 
поддържане, ремонт и изграждане на пътищата", параграф 51-00 „Основен 
ремонт“  с  64 592 лв. с източник на финансиране преходен остатък от целева 
субсидия за зимно поддържане. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  13 

“против” – 1 
              “въздържали се” – 3 
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Председател: 
Секретар: 

1. Валери Димитрова Ангелов за 
2. Владислава Станилова Цанева за 
3. Георги Димитров Вълчев      против 
4. Даниел Николов Чолаков за 
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 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА – 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.. 

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

Динко Цъцаров: Въпроси имате ли колеги.  
Иван Кичев: Пак аз ще питам. По принцип не беше ли ясно предварително, че 

няма да има нужда от текущи ремонти, за да бъде заложено в капиталовата програма 
като основен ремонт на тези два обекта, а в последствие се налага да се прави. 

Живка Маврова: Не е имало, нямало е как. В момента вече след като се изгради 
пътната настилка тогава няма смисъл да се работи  по основа. 

Иван Кичев: А самата сума, ние и друг път сме задавали подобни въпроси, 
сумата която е предвидена за основните ремонти, виждам, че същата е и в текущите 
ремонти. 

Живка Маврова: Не, напротив свалена е доста. 
Иван Кичев: 69х.лв. за основен ремонт на тротоари „Андон Николов“, „Тодор 

Байлов“. Текущ ремонт на тротоари на „Андон Николов“ 39409лв. и 30304 за другата 
улица, колко е паднало 69 на 69х.лв. Елементарна е аритметиката госпожи 69713лв. е 
равна на сумата от 39409 плюс 30304 за двете улици.  

Анета Колеолова: Това е предложението за трансформирането, сумата която 
предлагаме за трансформиране, а в самия план в капиталовата програма е предвиден 
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Председател: 
Секретар: 

90х.лв. с бюджета, останалата сума не я предлагаме за трансформиране, затова не е 
написано в този списък, в това приложение към докладната. 

Иван Кичев: Така както сте го изписали средствата от целевата субсидия са 69, 
чета както е писано. 

Анета Колеолова: Защото се изчислява процент от общата субсидия, поради тази 
причина не е написана разликата. 

Димитър Янков: Какво се случва с остатъка, разликата. 
Анета Колеолова: Вмъкната е в обект парна инсталация на „Снежанка“ това 

предлагаме всъщност, като нов обект, самата стойност няма как да уточним дали ще 
бъде в този размер. Засега е сложена в този обект, ако останат средства ще бъдат 
естествено пренасочени, но прогнозно мисля, че… 

Иван Кичев: Тези ремонти същата фирма ли ще ги извърши, която е правила 
основния ремонт на улиците. 

Живка Маврова: Не, там ще има поръчка. 
Динко Цъцаров: Г-н Янков, искахте думата. 
Димитър Янков: Уважаеми колеги, може да прозвучи малко странично, но не е, 

то е свързано с темата. Когато във връзка с бюджета на една последваща сесия 
приемахме решението във връзка с трансформиране на въпросните капиталови 
разходи от основни в текущи ремонти, помолих, даже беше добавено като решение на 
общинския съвет – при изготвянето на план-сметките същите да се предоставят на 
председателя на общинския съвет г-н Цъцаров, за да може те да се предоставят от него 
на всички останали съветници, да има една прозрачност по отношение на това как се 
изготвят тези план-сметки и какво фактически влиза в тях. Молбата ще ми е да се 
обърне внимание, това е решение на общинския съвет и същото да се спазва занапред, 
не знам дали до момента имате информация г-н Цъцаров. 

Динко Цъцаров: Нямам. 
Димитър Янков: Не знам дали има предвиждани такива неща, но план-сметките 

ние държим, настояваме, взехме решение да ги виждаме тези предварителни план-
сметки, които визират определени стойности, начина по който са изчислени, на каква 
база и т.н. Много се говори, знаете че нещо когато се вкарва в земята било то за 
пътища, било то канализация и др. в един момент всичко остава скрито. Нашата идея е 
по този начин да можем да проследим и начина на формиране и начина на разходване 
на съответните средства, защото няма какво да се заблуждаваме, възможности и най 
малкото подозрения така нека да ги кажем като отклоняване на средства. Гледали сме 
в националната медийна мрежа за проблеми свързани с такива неща с капиталови 
строителства и със съответните разходи, затова рекох поне да се постараем при нас да 
го направим по прозрачно и си има и конкретно решение на общинския съвет, което 
настоявам да се спазва, ако досега не е спазвано нека съответните документи да се 
предадат на г-н Цъцаров. Благодаря за вниманието. 

Динко Цъцаров: Благодаря. Колеги, има ли други изказвания.  
Иван Кичев: Аз искам да си задам и въпроса, който на г-жа Дамбулова задавам 

вече поредна втора сесия и не ми отговаря, защото няма кой и да не държим госпожата 
до края на сесията. Как става избора на улици, които трябва да бъдат рехабилитирани, 
отремонтирани и т.н. в Средец, как става избора, как решавате, че тази улица има 



11. 

Председател: 
Секретар: 

необходимост. Детска градина ли има там, болница ли има, аптека ли има, нещо което 
да е обществено значимо и да изисква освен нали говорим, че състоянието на улицата 
го налага, но примерно ако ги съпоставим има множество такива улици, които са в 
същото състояние, но ние решаваме да направим примерно улицата на Кънчо Бачев, 
която е затворена там и дори няма движение и от този род неща. Как става избора е 
въпросът ми, на който г-жа Дамбулова забравя да ми отговори. 

Живка Маврова: Избора по принцип става за тези улици, които имат проектна 
документация, там където имаме изготвена проектна документация. 

Иван Кичев: Е, че тази проектна документация да не я готви някой от въздуха. 
Нали някой трябва да възложи подготвянето на проектната документация за дадена 
улица, защото възнамерява да я ремонтира. Кой избира коя улица да бъде 
ремонтирана, много елементарен въпрос и прост. Аз искам нашата улица да си 
ремонтирам примерно, ако има възможност, как да ходатайствам, това питам как 
става. 

Живка Маврова: Гледа се текущото състояние нали по принцип на улицата. 
Иван Кичев: Кой го гледа, кой, вие ли го гледате и оценката на стойността на 

разходваните средства които предстоят. 
Живка Маврова: Не. 
Иван Кичев: Не, да не е един човек, който за пета сесия отсъства, да не става 

въпрос за него. И вие се червите излишно. Благодаря за отговора. 
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – 1глас; “въздържали се” – 4 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 326 
30 юни 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: 

1. 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  69 713 лв.   
(Шестдесет и девет хиляди седемстотин и тринадесет 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: 

-  Текущ  ремонт на тротоари на ул. „Андон Николов" за 39 409 лв. 
-  Текущ ремонт на тротоари на ул. „Тодор Байлов"  за 30 304 лв. 

2. Да се актуализира Капиталовата програма за 2021 г.  както следва:
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Председател: 
Секретар: 

Намалява § 51-00 Основен ремонт на  Дейност 606 "Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа", обект „Основен ремонт на тротоари на ул.“Андон 
Николов“ и ул.“Тодор Байлов“ (-) 90 000 лв. 

Увеличава § 51-00 Основен ремонт на Дейност 311 "Детски градини", обект 
„Авариен ремонт  парна инсталация ДГ "Снежанка" (+) 20 287 лв. 

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



13. 

Председател: 
Секретар: 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 4 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 
  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 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от 
община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по 
договор № BG06RDNP001-19.168-0001-C01 от 22.05.2020 год. по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: 
„Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци" 
сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“. 

 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” – 12 гласа; “против” – 1глас; “въздържали се” – 4 
гласа, Общинският съвет прие 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 327 
30 юни 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ договор № BG06RDNP001-19.168-0001-C01 от 
22.05.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. за проект: „Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и 
"Септемврийци" сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА СРЕДЕЦ“ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- седалище и адрес на управление гр. София, 
бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по 
ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Борис Давидов 
Михайлов, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1.  Упълномощава  кмета  на  община Средец  да  подпише  запис  на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  
размер  на  86 436,13 лв. (Осемдесет и шест хиляди четиристотин тридесет и шест 
лв. и 13 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168-
0001-C01 от 22.05.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. за проект: „Реконструкция на улици "Атанас Манчев", 
"Бенковски" и "Септемврийци" сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, „МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-0001-C01 
от 22.05.2020 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 4 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

  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 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на 
запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС 
върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-0004-C01 от 22.06.2020 
г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 
г. за проект: „Реконструкция на тротоари на улици "Атанас Манчев", 
"Бенковски" и "Септемврийци" в гр. Средец“ сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, 
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 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” – 12 гласа; “против” – 1глас; “въздържали се” – 4 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 328 
30 юни 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ договор № BG06RDNP001-19.168-0004-C01 от 
22.06.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. за проект: „Реконструкция на тротоари на улици "Атанас Манчев", 
"Бенковски" и "Септемврийци" в гр. Средец“ сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, 
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- седалище и 
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 



17. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 
изпълнителния директор Борис Давидов Михайлов, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Средец  да  подпише  запис  на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  
размер  на  5 903,52 лв. (Пет хиляди деветстотин и три лв. и 52 ст.) за обезпечаване 
на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168-0004-C01 
от 22.06.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. за проект: „Реконструкция на тротоари на  улици "Атанас Манчев", 
"Бенковски" и "Септемврийци" в гр. Средец“ сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, 
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи 
за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-
0004-C01 от 22.06.2020 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 4 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 
  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 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 
 
 От залата излезе Йона Чобанова. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на 
заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху 
авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-0001-C01 от 22.05.2020 г. по 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 
г. за проект: „Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и 
"Септемврийци" сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и 
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“. 

 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” – 12 гласа; “против” – 1глас; “въздържали се” – 3 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 329 
30 юни 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ договор № BG06RDNP001-19.168-0001-C01 от 
22.05.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. за проект: „Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и 
"Септемврийци" сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА СРЕДЕЦ“ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- седалище и адрес на управление гр. София, 
бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по 
ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Борис Давидов 
Михайлов, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
1.  Упълномощава  кмета  на  община Средец  да  подпише  запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  
размер  на 16 187,22 лв. (Шестнадесет хиляди сто осемдесет и седем лв. и 22 ст.) за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168-0001-
C01 от 22.05.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

периода 2014 – 2020 г. за проект: „Реконструкция на улици "Атанас Манчев", 
"Бенковски" и "Септемврийци" сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, „МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи 
за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-
0001-C01 от 22.05.2020 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 3 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 
  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    - 

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 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на 
запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 
авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-0004-C01 от 22.06.2020 год. 
по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 
г. за проект: „Реконструкция на тротоари на  улици „Атанас Манчев“, 
„Бенковски“ и „Септемврийци“ в гр. Средец“, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, 
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“. 



20. 
 

                                                                                                                         Председател: 
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 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” – 12 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 3 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 330 
30 юни 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ договор № BG06RDNP001-19.168-0004-C01 от 
22.06.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г. за проект: „Реконструкция на тротоари на улици "Атанас Манчев", 
"Бенковски" и "Септемврийци" в гр. Средец“ сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, 
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- седалище и 
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 
изпълнителния директор Борис Давидов Михайлов, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.  Упълномощава  кмета  на  община Средец  да  подпише  запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  
размер  на 29 517,60 лв. (Двадесет и девет хиляди петстотин и седемнадесет лв. и 60 
ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168-0004-C01 
от 22.06.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. за проект: „Реконструкция на тротоари на улици "Атанас Манчев", 
"Бенковски" и "Септемврийци" в гр. Средец“ сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ, 
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ“ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.168-0004-C01 
от 22.06.2020 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
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                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 3 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 
  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    - 

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 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДМА продължаваме – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на представители на 
Общински съвет гр. Средец за членове на Съвет за координация и мониторинг към 
Община Средец по  „ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА 
ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ“. 
 Докладва Николина Дамбулова – зам.-кмет на община Средец. 
 Динко Цъцаров: Благодаря. Заповядайте колеги за предложения или въпроси по 
докладната, ако имате също така. Заповядайте за предложения за представител на 
постоянна комисия по „Образование, култура и вероизповедания“, както и 
представител на постоянна комисия по „Здравеопазване, социални дейности и 
социално подпомагане“. 
 Иван Кичев: Може ли да се зачете кои колеги са там. 
 Динко Цъцаров: Председателите на комисиите мога да ви кажа кои са и 
евентуално те да ви кажат членовете си. 
 Владислава Цанева: По „Образованието“ съм аз председател, в комисията сме г-н 
Колеолов, г-жа Биюкова, г-н Стаматов, аз и г-жа Чобанова. 
 Валери Ангелов: По „Здравеопазването“ председател съм аз, Йона Чобанова, 
Димитър Янков, Красимира Георгиева и Яна Биюкова. 
 Динко Цъцаров: Г-н Вълчев заповядайте. 
 Георги Вълчев: Предлагам двамата председатели на комисиите да бъдат членове. 
 Динко Цъцаров: Други предложения има ли колеги. 
 Иван Кичев: Аз предлагам г-жа Чобанова тъй като тя фигурира и в двете 
комисии. 
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 Динко Цъцаров: Като представител от коя комисия да я гласуваме г-н Кичев. 
 Иван Кичев: Тя е представител и на двете доколкото разбрах, по-добре за 
„Здравеопазването“.  
 Динко Цъцаров: Други предложения има ли колеги. По т.1 Представител от 
Постоянната комисия по „Образование, култура и вероизповедания“ е постъпило 
предложение това да е председателя на комисията г-жа Владислава Цанева, който е 
съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
 Динко Цъцаров: За т.2 представител от Постоянната комисия по 
„Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане“ има две предложения. 
Едното е за председателя г-н Валери Ангелов и второто е за Йона Чобанова. Гласуваме 
ги отзад напред: за г-жа Чобанова, който е съгласен да стане представител в тази 
комисия, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 10 гласа; 
 Динко Цъцаров: За г-н Ангелов, който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 гласа; 
 Динко Цъцаров: Представител в тази точка е г-н Валери Ангелов. Гласуваме 
колеги цялата докладна както е с двамата представители на постоянните комисии,  
който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа. 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 331 
30 юни 2021 година 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.59 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

I. Общински съвет – Средец определя за членове на Съвета за координация и 
наблюдение към Община Средец по „Пилотен проект за европейската гаранция за 
детето в България“, финансиран от Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ“: 

1. Представител от Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания“ - г-жа Владислава Станилова Цанева – председател п.к.„ОКВ“; 

2. Представител от Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 
дейности и социално подпомагане“ - г-н Валери Димитров Ангелов – председател 
п.к. „ЗСДСП“. 

II. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 
от АПК. 
 
 

Динко Цъцаров: Колеги, стигаме до ТОЧКА ОСЕМ – Докладна записка от 
Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Откриване 
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процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Средец” 
ЕООД  гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството. 

Докладва вносителя. 
 Динко Цъцаров: В тази връзка предстои в т.5 да изберем комисия за провеждане 
на конкурса като предложението ми е тя да е в състав от пет души както е било на 
всички конкурси досега. Заповядайте за предложения, ако имате някакво допълнение 
да предложите също така. Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Предлагам инж. Димитър Янков като член комисията. 
 Динко Цъцаров: Да уточня само, че трябва да има представител на РЗИ като член 
на комисията, както и задължително поне един със специалност магистър по 
медицина. Предния път изискахме представителя на РЗИ да бъде магистър по 
медицина, за да спазим това условие, така че единият от тези пет души е представител 
на РЗИ-Бургас.  
 Йона Чобанова: А от общинска администрация. 
 Динко Цъцаров: Да, като предложение може да влезе. 
 Иван Кичев: Даниел Чолаков предлагам аз. 
 Динко Цъцаров: Г-н Янков, заповядайте. 
 Димитър Янков: Аз щях да предложа двама: г-н Чолаков и председателя на 
здравната комисия – Валери Ангелов. 
 Динко Цъцаров: Още най малко един човек трябва се предложи, за да се 
попълни, ако са повече съответно правим гласуване. Г-н Ангелов. 
 Валери Ангелов: Г-н Динко Цъцаров. 
 Динко Цъцаров: Други предложения има ли колеги. …Ако нямате, 
предложенията са Димитър Янков, Даниел Чолаков, Валери Ангелов, Динко Цъцаров 
и представител на РЗИ, няма други предложения. Предлагам да ги гласуваме анблок 
като членове, който е съгласен с тези предложения, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
 Динко Цъцаров: Приема се единодушно.  Председател на комисията предстои да 
изберем също така, заповядайте за предложения. Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Председателя на общинския съвет и член на комисията да стане 
председател – Динко Цъцаров. 
 Динко Цъцаров: Други предложения колеги. …Ако нямате други предложения, 
гласуваме предложението на г-н Вълчев, който е съгласен, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
 Динко Цъцаров: Приема се единодушно. Комисията придоби следния състав: 
Председател – Динко Цъцаров; Членове: Димитър Янков, Даниел Чолаков, Валери 
Ангелов, представител на РЗИ-Бургас. Това беше относно т.5 римско от проекта за 
решение. Други предложения колеги, изказвания. Г-н Янков. 
 Димитър Янков: Уважаеми колеги, аз имам едно предложение във връзка с т. VI. 
„Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на „МБАЛ-Средец” ЕООД 
гр.Средец”. Към тази точка шест, в която утвърждаваме договора, моето предложение 
е да залегне текст от страна на община Средец като доверител, договора за управление 



24. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

на избрания управител да бъде подписан от кмета на община Средец и председателя на 
общински съвет – Средец. Практиките на различни места са различни, тези договори 
на някои места се подписват от кметовете, на други места се подписват от 
председателите на общинските съвети, не правя никакво революционно предложение. 
Смятам, че кмета като представляващ общината трябва да е страна по този договор, но 
смятам, че ние ще използвам модерната дума като принципал, като орган на 
управление на дружеството „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ също трябва да имаме свой 
представител и най редно е това да е председателя на Общински съвет – Средец. Това 
е моето предложение от страна на доверителя в лицето на община Средец, договора да 
се подписва от кмет на община Средец и председател на Общински съвет – Средец. 
Благодаря.  
 Динко Цъцаров: И главния счетоводител. 
 Димитър Янков: В случая не видях, редно е да е и гл. счетоводител поради 
простата причина най малко, че ние гласуваме и субсидии от страна на община Средец 
за болницата, така че е редно при положение, че има финансови аспекти свързани с 
управлението да има подписи на гл. счетоводител. Благодаря за добавянето. 
 Динко Цъцаров: Г-н Чолаков, има ли проблем това нещо да се случи. 
 Даниел Чолаков: Договора е за управление и контрол, там има доверител и 
довереник. Доверителя се явява упълномощения кмет, който ние упълномощаваме, 
другите в качеството на какви ще се разпишат. Ако направим така да вземем това 
решение – упълномощаваме главния счетоводител, председателя на общинския съвет и 
кмета заедно да подпишат договора за възлагане на управление, така мисля че ще е по 
изчистено. Иначе ние в решението вземаме, упълномощаваме кмета да подпише 
договор, това е един доверител, ако кажем упълномощаваме тези трима човека заедно 
да подпишат като доверители. 
 Димитър Янков: Терминологията дали ще упълномощаваме или ще… 

Даниел Чолаков: За да стане това, което казвате трябва така да го направим. 
Димитър Янков: Добре г-н Чолаков. Просто считам, че е редно да има подпис 

макар, че в този проекто-договор аз или може би не съм видял главен счетоводител. 
Динко Цъцаров: В решението пише - утвърждава проект на договор за възлагане 

управлението на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец, не пише кой трябва да го 
подпише и как да го подпише. То е ясно, че кмета като представител на общината е 
човека. 

Димитър Янков: Не, ние можем да вземем решение примерно да го подпише, 
казах ви практиката е различна и кметове подписват и председатели на общински 
съвети. Аз смятам, че кмета задължително трябва да има положен подпис върху 
договора, макар че в този проекто-договор не виждам главен счетоводител, редно е. 

Динко Цъцаров: Има го в началото на договора. Днес......на основание….Община 
Средец, представлявана от инж. Иван Петков Жабов – Кмет на община Средец, обл. 
Бургас и Анета Тодорова Колеолова – главен счетоводител… т.е. тука трябва да се 
добави и още едно име точно в тази точка аз така го разбирам. 

Димитър Янков: От страна на доверителя упълномощава кмет на община 
Средец, главен счетоводител на община Средец и председател на общински съвет 
Средец да подпишат договора за управление. 
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Динко Цъцаров:  Тогава това трябва да влезе като нова точка в решението, това 
което вие предлагате, и съответно вече вътре в договора да се промени това нещо, така 
съм съгласен. 

Димитър Янков: Понеже визира договора за управление, затова дял шест римско 
може да е римско едно примерно или да е като продължение на изречението –  
Упълномощава от страна на доверителя в лицето на община Средец договора да бъде 
подписан от кмета на община Средец, главен счетоводител на община Средец и 
председател на общински съвет Средец, това е 
         Динко Цъцаров: Г-н Чолаков? Така да бъде, добре. Други предложения колеги. 
…Гласуваме това предложение на г-н Янков, който е съгласен, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
        Динко Цъцаров: Приема се. Имате ли други предложения или изказвания по 
докладната. …Ако нямате гласуваме цялата докладна с направената промяна в нея и 
състава на комисията който беше гласуван, комисията по избора. Който е съгласен с 
докладната, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма и Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 332 
30 юни 2021 година 

 
 На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.63, ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл.5, ал.1 и 
ал.2 и чл.6 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 
чл.14, ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които Община Средец упражнява 
правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските 
дружества, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

I.  Открива процедура за избор на управител и възлагане на управлението на 
„МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец чрез провеждане на конкурс. 

II.  Изисквания към кандидатите:  
 1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, 
съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с 
образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с 
придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за 
повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 
здравния мениджмънт. 
           2. Да имат най-малко пет години професионален стаж като лекар, съответно лекар 
по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-
квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат 
придобита специалност. 
 3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 
характер, освен ако са  реабилитирани. 
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ІІІ.  Необходими документи, място и срок на подаване.    
За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, 

както следва: 
- плик №1 съдържа: 
1.  Заявление; 
2.  Автобиография; 
3.  Диплом за завършено образование – копие; 
4.  Диплом за придобита основна специалност – копие; 
5. Свидетелство за придобита квалификационна степен „Здравен мениджмънт”; 
6.  Копие от трудова книжка; 
7.  Свидетелство за съдимост в срок на валидност; 
- плик №2 съдържа: 
Писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение 

за тригодишен период. 
Информация и данни, необходими за подготовката на писмената разработка, 

относно структура, бюджет, численост и щатно разписание се получават в 
счетоводството на съответното лечебно заведение.  

Плик №1 и Плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се 
завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение в което се посочват името на 
подателя, датата и часът на приемането му. 

Документите се подават лично или чрез надлежно упълномощено лице в 
деловодството на Община Средец в срок до 30-дни от публикуването на обявата за 
конкурса. 

Темата предмет на събеседването по чл.2, ал.1, т.3 от Наредба №9 от 26.06.2000г. е 
Програма за развитие и дейността на „МБАЛ-Средец” ЕООД  гр. Средец за тригодишния 
период.  

Информация и данни, необходими за подготовката на писмената разработка, 
относно структура, бюджет, численост и щатно разписание се получават в 
счетоводството на съответното лечебно заведение. 

ІV. Конкурсът ще се проведе в първия присъствен ден след крайния срок за 
получаване на заявленията за участие от 10.00 часа в заседателната зала на Общински 
съвет, стая №105. 

Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:  
- Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания към кандидата; 
- Представяне от кандидатите на програма за развитие и дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период; 
- Събеседване с кандидатите. 
V. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:   

Председател: Динко Цъцаров 
 Членове:  Димитър Янков 
    Даниел Чолаков 
                                           Валери Ангелов 
    Представител на РЗИ-Бургас 
VI. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на „МБАЛ-Средец” 

ЕООД гр. Средец и упълномощава от страна на доверителя договора да бъде 
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подписан от Кмета на община Средец, Председателя на Общински съвет Средец 
и главен счетоводител на община Средец. 

VІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по провеждането 
на конкурса. 
           VІІІ. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 

 
Д О Г О В О Р 

 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА  „МБАЛ – СРЕДЕЦ” ЕООД     

ГР. СРЕДЕЦ 
 

 
 
 Днес, ……………. 2021 г. в гр.Средец на основание чл.147 от Търговския закон и 
Решение № ….. от …………. 2021 г. на Общински съвет – Средец във връзка с чл.141 ал.7 от 
Търговския закон между: 

1. ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ЕИК 000056878, пл.”България” № 8, представлявана от инж. Иван 
Петков Жабов – Кмет на Община Средец; Динко Янев Цъцаров – Председател 
Общински съвет и Анета Тодорова Колеолова – главен счетоводител, наричани по-
долу в текста на договора ДОВЕРИТЕЛ, от една страна и 

2. д-р ………..……………………. от друга страна, наричана УПРАВИТЕЛ, се сключи 
настоящият договор за следното: 

 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ. 
 

Чл. 1. С настоящия договор УПРАВИТЕЛЯТ се задължава срещу определеното в този 
договор възнаграждение да управлява неограничавано от други органи и лица „МБАЛ – 
СРЕДЕЦ” ЕООД  – еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество с 
предмет на дейност съгласно съдебната регистрация на дружеството. 

Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на 
договора. 

 
 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 
 

Чл. 3. УПРАВИТЕЛЯТ ръководи дружеството и отговаря за осъществяване на цялостната 
му дейност според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение и при 
спазване на професионалната тайна и зачитане правата на пациента. 

Чл. 4. УПРАВИТЕЛЯТ е работодател на всички работещи в дружеството и като такъв 
сключва, изменя или прекратява трудовите правоотношения и има право да извършва 
структурни и организационни промени при спазване разпоредбите на трудовото 
законодателство. 

Чл.4.1 УПРАВИТЕЛЯТ има право да упражнява медицинската си специалност в 
извънболничната помощ. 
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Чл. 5. УПРАВИТЕЛЯТ има права и задължения по отношение на управлението на 
финансовите ресурси на дружеството при осъществяване на предвидената в Закона за 
лечебните заведения дейност. 

Чл. 6. В случаите, в които дружеството се финансира чрез целева субсидия 
УПРАВИТЕЛЯТ носи отговорност за разходването на средствата, за целите, предвидени в 
общинския бюджет. 

Чл. 7. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от Общинския съвет-Средец да 
предоставя информация за медицинските дейности, разходваните ресурси и анализ на 
ефективността на „МБАЛ – СРЕДЕЦ” ЕООД . 

Чл. 8. УПРАВИТЕЛЯТ има право да сформира оперативно бюро, в което да се включват 
определени от него служители и/или работници на дружеството като консултативен помощен 
орган при упражняване на правомощията му. 

Чл. 9. УПРАВИТЕЛЯТ представлява „МБАЛ – СРЕДЕЦ” ЕООД  пред трети лица, 
сключва сделки в интерес на дружеството съобразно нормите на българското 
законодателство. 

Чл. 10. В рамките на представителната си власт УПРАВИТЕЛЯТ може да упълномощава 
други лица за извършване на определени действия. 

Чл. 11. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ за настъпили 
или променени обстоятелства, касаещи интересите на дружеството. 

ЧЛ.11.1 .УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да разработва и предоставя всякакъв вид информация 
и документация, свързана с дейността на дружеството по искане на Кмета, упълномощено от 
него лице или общинските съветници. 

Чл.12. Управителят е длъжен на всяко тримесечие, до 15-то число на следващият месец да 
представя на Кмета, пред Председателя на Общински съвет-Средец и председателите на 
постоянните комисии към Общинския съвет междинни отчети за дейността на дружеството, 
за осъществяване на текущ контрол върху дейността на дружеството. 

Чл. 13. УПРАВИТЕЛЯТ осъществява взаимодействие и поддържа контакти с други 
лечебни заведения. 

Чл. 14. УПРАВИТЕЛЯТ организира и отговаря за това всички дейности, извършвани от 
„МБАЛ – СРЕДЕЦ” ЕООД  да бъдат в съответствие с добрите стандарти на медицинската 
наука и практика, както и за тяхната своевременност, достатъчност и качество. 

Чл.14.1 УПРАВИТЕЛЯТ се задължава да организира дейността на дружеството така, че да 
осъществи възложените на дружеството услуги, както и да спазва всички нормативни уредби 
и  актове на държавата и общината. 

Чл.15 УПРАВИТЕЛЯТ отговаря за редовното водене на дружествените книги. 
Чл.16. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да управлява и стопанисва имуществото на дружеството 

с грижата на добър стопанин и да уведомява незабавно в писмена форма принципала за 
всички обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. 

Чл.16.1. УПРАВИТЕЛЯТ отговаря имуществено за причинените на дружеството щети. 
 
 

ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ОТПУСК И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 
 

      Чл. 17. Основното месечно възнаграждение на УПРАВИТЕЛЯ се определя в размер на 
300 (триста) на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в „МБАЛ – СРЕДЕЦ” 
ЕООД, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, 
установена за страната за съответния месец. 
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     Чл.17.1 Към определеното в предходната алинея възнаграждение, УПРАВИТЕЛЯТ има 
право на допълнително месечно възнаграждение в размер на 50 (петдесет) лева за периода от 
време в който извършва диагностично-консултативна дейност.  
     Чл. 18. На основание чл. 17 от Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията  и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯТ се определя тримесечно. След 
приключване на всяко тримесечие се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното 
тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението 
за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието 
УПРАВИТЕЛЯТ авансово получава месечното си възнаграждение въз основа на 
достигнатата средна месечна брутна работна заплата за предходното тримесечие. 
     Чл. 19. УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява за всички осигурителни случаи върху изплатеното 
възнаграждение съгласно разпоредбите на КСО и Закона за здравното осигуряване. 
      Чл. 20. Времето, през което е действал договорът за управление и УПРАВИТЕЛЯТ е бил 
осигурен за всички осигурителни случаи, му се зачита за трудов стаж. 
      Чл. 21. УПРАВИТЕЛЯТ има право на платени неприсъствени дни извън почивните и 
официалните празници в размер на 30 (тридесет) работни дни. Времето за ползването в 
рамките на календарната година се избира от УПРАВИТЕЛЯ, като е длъжен да уведоми 
писмено ДОВЕРИТЕЛЯ не по-късно от 10 (десет) календарни дни преди датата, от която ще 
ползва неприсъствените дни. В случай на прекратяване на договора, неизползваните 
неприсъствени дни не  се заплащат. 

Чл.21.1. Неприсъствените дни следва да се използват през календарната година, за 
която се полагат. По изключение се допуска прехвърляне до 5(пет) дни през следващата 
календарна година, когато същите не са били използвани по уважителни причини. 
      Чл. 22. За работа на повикване и в извънработно време управителят има право на 
допълнителни неприсъствени дни в размер на 12 работни дни годишно. 
     Чл. 23. УПРАВИТЕЛЯТ при командироване в страната и чужбина има правата и 
задълженията по Наредбата за командировките за сметка на дружеството. 
 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ 
 
     Чл. 24. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да изисква отчет за финансовото състояние на 
дружеството, придружен с аналитичен доклад за цялостното състояние и дейност на 
дружеството за всяко тримесечие в годината. 
     Чл. 25. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право на свободен достъп по всяко време до цялостната 
документация на дружеството, като с това не пречи на обичайната му дейност. 
     Чл. 26. ДОВЕРИТЕЛЯТ упражнява контрол върху изпълнението на настоящия договор. В 
случай че не се констатират пречки и трудности, препятстващи нормалното управление на 
дружеството, ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да оказва възможното му съдействие и помощ за 
тяхното преодоляване. 
     Чл. 27. В случай че представените от УПРАВИТЕЛЯ отчети показват трайна тенденция на 
отклонение от настоящите договорености, ДОВЕРИТЕЛЯТ определя срок, в рамките на 
който УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани отклонението или да предложи мерки за 
отстраняването му. 
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V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
      Чл. 28. ДОВЕРИТЕЛЯТ може да прекрати договора преди изтичане на срока, за който е 
сключен в следните случаи: 
 28.1. при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на договора 
от УПРАВИТЕЛЯ; 
 28.2. при извършване на действие респ. бездействие от  УПРАВИТЕЛЯ, довело до 
вреди на дружеството; 
 28.3. при неизпълнение на решенията на Общинския съвет или неизпълнение на 
договора; 
 28.4. при предоставяне на неточна информация или невярна документация за 
състоянието на дружеството; 
 28.5. при извършване на лечебни дейности извън тези, за които е издадено 
разрешението. 
 Договорът се счита за прекратен от момента на одобряване от Общински съвет на 
община Средец на предложението за прекратяването му, внесено от ДОВЕРИТЕЛЯ. 
     Чл. 29. УПРАВИТЕЛЯТ може да иска прекратяване на договора преди изтичане на срока, 
за който е сключен, като отправи до ДОВЕРИТЕЛЯ писмено едномесечно предизвестие. 
Договорът се счита прекратен с изтичане на посочения в предизвестието срок, но не по-рано 
от назначаване на временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение. 
     Чл. 29.1. При предсрочно прекратяване на договора УПРАВИТЕЛЯТ не получава 
обезщетение за неползвани неприсъствени дни за съответния период на календарната година. 
  Чл. 30. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, 
изразено в писмена форма и одобрено от Общински съвет на община Средец. 
 Чл.31. Прекратяването на договора не снема имуществената отговорност на 
УПРАВИТЕЛЯ за извършените от него управителни действия, докато едноличния 
собственост не го освободи от отговорност съгласно ТЗ. 
 
 

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
    Чл. 32. Договорът може да бъде изменян и допълван от страните чрез подписване на анекси 
– неразделна част от договора. 
    Чл. 33. Възникналите спорове по прилагането и изпълнението на този договор страните ще 
решават по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно – по съдебен ред. 
    Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство. 

 
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните. 
 
 
 
 

ДОВЕРИТЕЛ:............................  УПРАВИТЕЛ:.............................. 
 

 



31. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
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 Йона Чобанова, Валери Ангелов и Димитър Янков. 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на 
начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 24712.2.505, 
находящ се в землището на с. Дюлево. 

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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 
гласа, Общинският съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 333 

30 юни 2021 година 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.78а от ППЗСПЗЗ, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 



32. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с 

идентификатор 24712.2.505 по КККР на с.  Дюлево с площ 4300 кв.м. с начин на 
трайно ползване - пасище, четвърта категория в м.”Демердежки път” с граници и 
съседи: 24712.2.135, 24712.2.334, 24712.2.504, 24712.2.333, от нтп -  пасище” на нтп - 
„друг вид земеделска земя”. 

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 
действия по промяната на начина на трайно ползване. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 

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

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

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 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ДЕСЕТА ТОЧКА – 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.   

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, Общинският съвет прие 
 
 



33. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 334 
30 юни 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: 
 

Общински съвет – Средец отказва да закупи сграда/търговски обект – 
павилион, със застроена площ от 47 кв.м. построена върху общинския имот УПИ І – 
за СПТУ по машиностроене и ЕСПУ, квартал 491 /49а/ по плана на гр. Средец, целият 
с площ от 12470кв.м., при граници: улица, УПИ ІІ - за озеленяване, улица и улица, и 
дава съгласие сградата да бъде продадена от собственика Потребителска 
Кооперация „Септември“ на трето лице на  цена от 11000лева. 
 

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

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 ЕДИНАДЕСЕТА – 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.   



34. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 335 
30 юни 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: 
 

Общински съвет – Средец отказва да закупи търговски обект - сграда за 
пакетирани фуражни смески, ветеринарна аптека и офиси със застроена площ от 
76кв.м. с отстъпеното право на строеж върху общинския имот УПИ І - 501.2164, 
квартал 81 А по плана на гр. Средец, целият с площ от 2037кв.м., при граници: изток - 
улица и частни парцели, запад, север и юг - улици, и дава съгласие сградата да бъде 
продадена от собственика И. П. И. на трето лице на  цена от 50000лева. 

Допуска предварително изпълнение на Решението на Общинския съвет на 
основание чл.60, ал.1 предложение 2 от АПК. 
 

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

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 
 



35. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 
 В залата влезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 
съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот 
частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XІІ-219, кв.24 в с. Голямо Буково. 

 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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 336 
30 юни 2021 година 

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

местната администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби от Закона 
за устройство на територията, във връзка с чл.44 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява цената на правото на собственост на 154.21/ 669.21 кв.м. идеални 

части от УПИ XІІ – 219 в кв.24 по ПУП на с. Голямо Буково, отреден за жилищно 
строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 880,00 лв. 
/без вкл. ДДС/.  

2. Продава на Г. Ж. Д.  154.21/ 669.21 кв.м. идеални части от УПИ XІІ – 219 в 
кв.24 по ПУП на с. Голямо Буково, отреден за жилищно строителство, при граници 
на имота: улица, УПИ XІІІ, УПИ VІІ и УПИ XІ, за сумата от 880,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

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

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

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



36. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова    - 

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 ТРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 
съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот 
частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XІІІ-219, кв.24 в с. Голямо Буково. 

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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 337 
30 юни 2021 година 

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

местната администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби от Закона 
за устройство на територията, във връзка с чл.44 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 1. Одобрява цената на правото на собственост на 443.70/ 668.70 кв.м. идеални 
части от УПИ XІІІ – 219 в кв.24 по ПУП на с. Голямо Буково, отреден за жилищно 
строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 2520,00 лв. 
/без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Г. Ж. Д. 443.70/ 668.70 кв.м. идеални части от УПИ XІІІ – 219 в 
кв.24 по ПУП на с. Голямо Буково, отреден за жилищно строителство, при граници 
на имота: улица, УПИ XІV, УПИ VІ, УПИ XІІ и улица, за сумата от 2520,00 лв. /без 
вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 



37. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

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 излезе Георги Вълчев. 

Динко Цъцаров: ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост 
чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска 
собственост (ЧОС) в УПИ XІ-219, кв.24 в с. Голямо Буково. 

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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 338 
30 юни 2021 година 

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

местната администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби от Закона 
за устройство на територията, във връзка с чл.44 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Одобрява цената на правото на собственост на 274.73/ 669.73 кв.м. идеални 
части от УПИ XІ – 219 в кв.24 по ПУП на с. Голямо Буково, отреден за жилищно 
строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 1560,00 лв. 
/без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Г. Ж. Д. 274.73/ 669.73 кв.м. идеални части от УПИ XІ – 219 в 
кв.24 по ПУП на с. Голямо Буково, отреден за жилищно строителство, при граници 
на имота: улица, УПИ XІІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ и УПИ X, за сумата от 1560,00 лв. /без 
вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

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

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

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

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

 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 339 
30 юни 2021 година 

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

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 1730,00лв. /без 

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

наддаване на едноетажна панелна жилищна сграда тип „Пазарджик” (бунгало № 3) 
с площ 55 кв.м., ведно с правото на строеж, изградена в УПИ VІ, кв.1, целия с площ 
835 кв.м. по плана на с. Сливово, с Акт за ЧОС № 2153 / 19.01.2012г., при граници на 
имота: УПИ VІІ, УПИ ІV, УПИ V и улица, с начална тръжна цена в размер на 
1730,00лв. /без вкл. ДДС/. 

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за продажба. 
 

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

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

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

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 
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 В залата влязоха Йона Чобанова, Димитър Янков, Георги Вълчев. 

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

 Докладва 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” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 340 
30 юни 2021 година 

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

местната администрация, основание 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 5, ул.“Военни блокове“ 
гр.Средец, представляващо апартамент № 3  със  застроена площ  от 63,26 кв.м., 
избено помещение № 4 с полезна площ от 9,77 кв.м., ведно с 11,087% идеални части 
от общите части на сградата  и правото на строеж върху УПИ І квартал 90 по 
плана на гр. Средец. За имота е съставен АЧОС № 934 от 15.08.2007 г. 
          2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1 в размер на 4140,00 
лева. 
          3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда 
на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на 4140,00 лева с А. Х. А.. 
 

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

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

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
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  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: СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на язовири – 
публична общинска собственост, намиращи се на територията на община 
Средец. 

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

Динко Цъцаров: Има ли въпроси колеги. 
Иван Кичев: На каква база определяте годишния наем. 
Маргарита Стойчева: В наредбата за местните такси и цени на услуги имаме 

приета от общински съвет такса за отдаване на язовири под наем, тя е 17лв. на декар. 
Други въпроси не постъпиха. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 341 
30 юни 2021 година 

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

местната администрация, § 12 от ПЗР на Закона за водите във връзка с чл.5, ал.2 и 
§4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, чл.14, ал.7 от ЗОС /изм. 
ДВ.бр.15 от 2011 г./, и чл.13А от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
        I. Общински съвет на община Средец дава своето съгласие да бъдат отдадени 
под наем, за избор на оператор, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 
10/десет/ години следните язовири, публична общинска собственост, намиращи се в 
землище с. Момина църква, община Средец. 
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      1. Язовир „Паздерковица” – поземлен имот с идентификатор 29221.1.48 
по КККР  на с. Момина църква, /стар №001048 по КВС/ с площ от 133 280 кв.м., с 
Акт  за ПОС № 1478/29.10.2020г.	
   2. Язовир „Дачковица” – поземлен имот с идентификатор 29221.186.270 
по КККР  на с. Момина църква,/стар№ 001270 по КВС / с площ от 109187кв.м, ПОС с 
Акт за ПОС № 1479/29.10.2020г.  

II. Определя условия за провеждането на публичния търг с явно наддаване 
както следва:  

1. Предмет на търга: 
 Язовир „Паздерковица” – поземлен имот с идентификатор 29221.1.48 по 

КККР  на с. Момина църква, /стар №001048 по КВС/ с площ от 133 280 кв.м., с Акт  
за ПОС № 1478/29.10.2020г.; 

 Язовир „Дачковица” – поземлен имот с идентификатор 29221.186.270 по 
КККР  на с. Момина църква,/стар№ 001270 по КВС / с площ от 109187кв.м, 
ПОС с Акт за ПОС № 1479/29.10.2020г.  
2. Видът на търга - публичен търг с явно наддаване; 
3. Начална тръжна цена: 
 Язовир „Паздерковица” -поземлен имот с идентификатор 29221.1.48  – 

2265,76 (две хиляди, двеста шестдесет и пет лева и седемдесет и шест 
стотинки) лв. годишен наем без включен ДДС; 

 Язовир „Дачковица” – поземлен имот с идентификатор 29221.186.270 – 
1856,18 (хиляда осемстотин петдесет и шест лева и осемнадесет стотинки) лв. 
годишен наем без включен ДДС. 

4. Начин и срок на плащане на цената, обезпечения и други условия по 
сключване на окончателния договор със спечелилия търга – Годишният наем се 
равнява на 12 (дванадесет) месечни вноски и се изплаща веднъж годишно в срок до 
31.03. на годината, за която е дължим. Наемът за първата година се заплаща при 
сключване на договора за  отдаването под наем на язовира. 

 5. Дата, място и час на провеждане на търга – Възлага на Кмета на Община 
Средец да определи дата, място и час на провеждане на търга, своевременно след 
влизане на настоящето решение в законова сила. 

6. Депозит за участие в търга -  в размер на 10% от първоначалната цена. 
7. Цена на тръжната документация – документацията се закупува от 

касата на деловодството - в сградата на община Средец, пл.“България“ №8. 
8. Списък на документите, които се изискват за представяне от 

участниците и за допускане до участие в търга: Кметът на община Средец издава 
заповед за провеждане на търга, в която се посочват изискуемите от участниците в 
търга документи. 

9. Срок за закупуване на тръжната документация и регистриране за 
участие в търга - Възлага на Кмета на Община Средец да определи сроковете 
своевременно след влизане на настоящето решение в законова сила. 

10. Начин и време на извършване на огледа – Всеки кандидат има право на 
оглед на язовира в периода от датата на обявяване на търга за отдаване под наем 
до два дни преди провеждането му. 
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ІІІ. Определя права и задължения на страните както следва:  

ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  НАЕМАТЕЛЯ 
1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен за времетраенето на договора да отговаря на 

изискванията за „ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА“, т.е. да разполага със 
служител хидроспециалист, за изпълнение на възложените му дейности за 
стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация 
на язовирната стена и на съоръженията към нея . 

2. При прекратяване на договора със служителя-хидроспециалист, 
НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок да назначи ново лице-хидроспециалист, 
като в същия срок следва да представи на НАЕМОДАТЕЛЯ документите по т.4 и т.5 
от Приложенията към настоящия Договор. 

3. НАЕМАТЕЛЯТ – ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА има задължения и 
отговорности, определени в Наредбата по чл.141 ал.2 от Закона за водите:  

3.1. осигурява контролни измервания на опорната геодезична мрежа и извършва 
измервания с контролно-измервателни системи (КИС) в съответствие с програмата 
за технически контрол; 

3.2. осигурява първичната обработка на данните, получени от КИС, анализира 
и извършва оценка на информацията и изготвя индивидуална оценка на техническото 
състояние на язовирните стени и съоръженията към тях; 

3.3. подготвя предложения за ремонт, реконструкция, временно извеждане от 
експлоатация, извеждане от експлоатация или ликвидация на язовири, като 
документацията от извършените дейности се предоставя на собственика за 
съхраняване в досието на обекта; 

3.4. упражнява контрол по време на извършване на временно извеждане от 
експлоатация, ремонт, реконструкция или извеждане от експлоатация на язовири; 

3.5. организира осъществяването и контрола на работа на съоръженията под 
вода; 

3.6. осигурява екип от специалисти за безопасната експлоатация на язовирната 
стена и съоръженията към нея, на машинното и на електротехническото 
оборудване; 

3.7. провежда обучения за повишаване квалификацията на персонала, което 
отразява в протокол; 

3.8. осигурява организацията и участието на свои специалисти в провеждането 
на ежегодните технически прегледи на състоянието на язовирните стени и 
съоръженията към тях; 

3.9. сформира състава и провежда заседания на съвет; 
3.10. докладва на експертен технически съвет, назначен от собственика, за 

изготвен анализ на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията 
към нея: 

а) за период не по-голям от три години за големите язовири и малките язовири с 
висока степен на потенциална опасност; 

3.11. актуализира програмата за технически контрол; 
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3.12. изготвя и актуализира аварийния план на язовира съгласно Закона за 
защита от бедствия,чл. 138а от Закона за водите и приложение № 2; 

3.13. поддържа база данни на язовира; 
3.14. извършва огледи на съоръженията и включва резултатите от тях в 

досието на обекта; 
3.15. уведомява собственика за извънредни ситуации и опасност от аварии в 

работата на съоръженията на базата на проведените измервания и наблюдения; 
3.16. активира аварийния план на обекта при работа на язовирните стени и 

съоръженията към тях в екстремни и аварийни условия; 
3.17. обслужва, ако е приложимо, системите за метеорологичен, хидрологичен 

и технически мониторинг на язовирните стени и съоръженията към тях; 
3.18. при необходимост осигурява измерване на наносите, отложени във 

водохранилището; 
3.19. обезпечава изпълнението на всички изисквания по Закона за водите и по  

Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 
експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване 
на  контрол за техническото им състояние /Д.В. бр.9 от 31.01.2020 г./, за 
непрекъсната и безопасна работа на язовирните стени и съоръженията към тях и на 
машинната и електрическата част към тях; 

3.20. съхранява в досието на обекта документите, свързани с неговата 
дейност; 

3.21. изготвя периодични доклади за състоянието на поверения му язовир, 
язовирната стена и съоръженията към тях; 

3.22. в рамките на своята компетентност предприема действия за изпълнение 
на предписанията, дадени по реда на чл. 138а, ал. 3, т. 5 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 от 
Закона за водите.  

3.23. задължава се да възстановява сумите за глоби и санкции на Наемодателя 
за установени  административни нарушения за допуснати неизправности по 
техническата и безопасна  експлоатация на язовирните стени и на съоръженията 
към тях, наложени от органите на Държавна  агенция за метрологичен и технически 
надзор, Басейнова дирекция и др.  във връзка  неспазване на задълженията и 
допуснати неизправности. 

3.24. въвежда данни в информационната система на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор, когато му е възложено от собственика, съгласно 
Наредба № РД-04-02/25.11.2016 г. 

3.25. Операторът подписва всички данни от мониторинга и ги предава на 
собственика за съхранение и въвеждане в информационната система на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съгласно Наредба № РД-
04-02/25.11.2016 г. 

4. Редът и начина, по който НАЕМАТЕЛЯ ще осъществява дейността си, 
следва да е в съответствие с изискванията на Наредбата по чл.141 ал.2 от Закона за 
водите. 

5. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да поддържа язовирната стена и съоръженията 
към нея в техническа изправност, като извършва всички ремонти за своя сметка, 
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включително и да възстанови неизправните в момента на отдаването съоръжения 
до годност за ползване на обекта по предназначение. 

6. В 3-месечен срок от подписването на настоящия договор, НАЕМАТЕЛЯТ е 
длъжен да изготви и представи на НАЕМОДАТЕЛЯ: 

6.1. Инструкции за експлоатация на язовира;  
6.2. Програма за технически контрол; 
6.3. Авариен план, по чл.138 а, ал.1 от Закона за водите.  
7. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава най-малко два пъти годишно (през пролетта и 

есента), да осъществява технически прегледи на състоянието на язовирната стена и 
съоръженията към нея. НАЕМАТЕЛЯТ уведомява НАЕМОДАТЕЛЯ за резултатите 
от извършените технически прегледи, в десетдневен срок от осъществяването им. 

8. НАЕМАТЕЛЯТ, за своя сметка, изпълнява мероприятията, предвидени в 
аварийния план по т.15.3 и предприема действия от своята компетентност  за 
изпълнение на предписанията, дадени по реда на чл.138 а, ал.3, т.2 и чл.190 а, ал.1, т.3  
от Закона за водите и от техническите прегледи по т.16 от настоящия договор.  

9. НАЕМАТЕЛЯТ регулира водното ниво в язовира, с цел намаляване на риска от 
наводнения. 

10. При изпускане на води по време на преминаване на високи вълни, при 
аварийни условия или при извършване на ремонтни работи, НАЕМАТЕЛЯТ уведомява 
предварително, писмено НАЕМОДАТЕЛЯ, съответната басейнова дирекция и 
органите на Министерството на вътрешните работи. 

11. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да осъществява техническата и безопасна 
експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея, в съответствие с 
изискванията на Наредбата по чл.141 ал.2 от Закона за водите.  

12. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава  да осигури безопасна  експлоатация на обекта 
на договора, в съответствие с Правилника за правилна и безопасна експлоатация и 
поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура. 

13. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на 
НАЕМОДАТЕЛЯ, за изпълнение на задълженията му по чл.138а, ал.3, т.2, чл.141, ал.1 
и чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, както и да изпълнява възложените му 
дейности съобразно нормативните изисквания и с грижата на добър стопанин. 

14. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да застрахова за своя сметка имота-предмет 
на договора, в това число за всички възможни щети и неблагоприятни последици от 
неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт. 

15. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не предоставя на трети лица права върху 
имота-предмет на договора и да не го обременява с тежести. 

16. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМОДАТЕЛЯ след 
прекратяване действието  на настоящия договор, обекта-предмет на договора в 
добро състояние и годен за експлоатация, без да има право да иска каквото и да било 
плащане за евентуално извършените в него подобрения. 
   17. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ в сроковете и 
по реда на т.6. от настоящия договор годишната наемна цена. 
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 18. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за 
възникналите аварии или технически неизправности по язовира, или при опасност от 
възникването на такива. 
           19. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да предоставя вода за напояване на 
собственици и ползватели на земеделски земи, желаещи да напояват обработваните 
от тях площи от съответния язовир. 
 20. НАЕМАТЕЛЯТ има право да осъществява  водовземане, рибовъдство и други 
дейности в наетия имот, при условията и спазване на съответните нормативни 
изисквания и разрешителни режими. 
 

ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА НАЕМОДАТЕЛЯ 
  1. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде имота с двустранно подписан 
протокол, в който се отразява състоянието му и който се счита неразделна част от 
договора. 
  2. При липса на подписан протокол по т.1 от настоящия договор, се счита, че 
имотът е приет /предаден/ в надлежно състояние. 
  3. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да не създава пречки и трудности на 
НАЕМАТЕЛЯ при ползването на имота.  
  4. НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за недостатъците на имота, за които 
НАЕМАТЕЛЯ е знаел или е могъл да узнае при сключване на настоящия договор. 
  5. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да извършва проверки в предоставения имот  
относно правилното му стопанисване и спазване условията на този договор, без с 
това да пречи на обичайната дейност на НАЕМАТЕЛЯ. 
  6. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава договорената наемна цена в размера 
и  сроковете съгласно т.6  от настоящия договор. 
  7. При прекратяване действието на този договор, НАЕМОДАТЕЛЯ не дължи 
разноски или плащания от какъвто и да било характер, включително и такива за 
направени подобрения върху имота. Имотът, предмет на договора, след 
прекратяването му  се предава на НАЕМОДАТЕЛЯ  във вид и състояние, както при 
предаването с двустранно подписан протокол. За задържане  след действието на 
договора, НАЕМОДАТЕЛЯ има право на обезщетение в размер на тройната наемна 
цена. 

IV. Възлага на Кмета на община Средец да организира тръжна процедура и 
сключи договор за наем със спечелилия участник. 

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

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

  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков   за 
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  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 ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Продажба на 
поземлени имоти в землището на с. Дюлево. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Благодаря г-жо Стойчева. Колеги, имате ли предложения за 
изменения в докладната. 

Иван Кичев: Аз имам едно питане. Тъй като в докладната никъде не виждам 
някакъв мотив където за разлика от всички останали разпродажби, които правим някой 
поне е отделил пет минути да пише, че кошери ще гледа, че животни ще гледа и не 
знам какво ще прави, предприятие ще развива. Тука не виждам никакъв мотив с 
изключение на мотива, че госпожата е решила да закупи следните имоти и на тази база 
ние дори си позволяваме да актуализираме програмата за управление и разпореждане с 
имоти. 

Маргарита Стойчева: Заявителя ще използва имотите за земеделска дейност, на 
втората страница пише. Досега тези имоти не са отдавани под наем, нито под аренда, 
не са ползвани. 

Иван Кичев: Добре, окей, дори да съм го пропуснал този момент... 
Йона Чобанова: Занимават ли се със земеделска дейност изобщо. 
Маргарита Стойчева: Не е регистриран земеделски производител, но се 

занимават. Разговаряно е с тях, те просто са на едно место и самият терен там е много 
труден и иска подравняване и така може би никой не е проявявал интерес. 

Динко Цъцаров: Колко декара е общо. На каква цена. 
Маргарита Стойчева: Тридесет и пет декара. 
Даниел Чолаков: Седемнадесет няма, 16905 лева. 
Йона Чобанова: Че и край село, то може да се смени и статут на земята, тя после 

ще я да препродаде тази земя. 
Даниел Чолаков: 483лв. на декар се пада. 
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Маргарита Стойчева: 500лв. на декар, завишили сме всички имоти с 10%, вие 
също може да ги завишите ако прецените. 

Иван Кичев: Добре, практика ли е в общината при всяко подобно желание, някой 
да му скимне, да променяме и актуализираме програмата. 

Маргарита Стойчева: Значи този заявител беше заявил някъде около 24-25 
имота, ние част от тях сме ги отказали, защото имаше и под наем, имаше имоти които 
не е необходимо да се продават, ползват се така или иначе, атрактивни са, така, че сме 
ги отказали, една част сме ги отказали от заявлението. Аз предполагам, че сте видели 
заявлението което е приложено към докладната и са доста повече имоти. 

Иван Кичев: Това което е приложено е само това, няма нищо друго. 
Динко Цъцаров: Всичко друго е изпратено на имейлите г-н Кичев. 
Маргарита Стойчева: Не, приложени са заявление, скица, акт за общинска 

собственост, данъчна оценка, експертна.  
Иван Кичев: На имейла не съм го видял, сигурно, не се съмнявам. 
Маргарита Стойчева: И в заявлението се вижда колко повече имоти е заявил,  

редуцирали сме ги максимално.  
Иван Кичев: Той може да не ги получи, нали търг ще провеждате. 
Маргарита Стойчева: Разбира се. Няма никакъв проблем. 
Йона Чобанова: Ще ги получи някой друг, идат ли на пазара ще се продадат. 
Динко Цъцаров: Г-н Янков. 
Димитър Янков: Уважаеми колеги, всички въпроси, които поставиха г-н Кичев, 

г-жа Чобанова и по принцип, които възникват по отношение на продажбите, те са 
принципни въпроси, но те са свързани с една принципна политика или безпринципна 
политика. Говорим, че не са отдавани под наем, задавам въпрос на който знам, че 
отговора е ясен. Ще питам и ще си отговоря, нещо което не обичам да правя, но нека 
да ме поправите ако не съм прав. Със сигурност на тези хора, които искат да развиват 
някакъв бизнес, след като са заявили да купуват, никой не им е казал, а – не, даваме ги 
под наем, но няма да купувате. Казано ли им е подобно нещо. 

Маргарита Стойчева: Да, на всички първо казваме, че е по-добре да ги вземат 
под наем. 

Димитър Янков: Така, и те какво казват. На всички казвате, по какъв начин го 
казвате писмено, устно. Тука обаче е въпроса в нещо друго, значи упрека ми не е към 
вас, упрека ми е към един човек, който в момента не е в залата. Това е принципна 
позиция, ръководна и която трябва да се заеме от кмета на общината, да се каже това е 
за под наем. Ама ние искаме да купуваме, да, но ние не искаме да продаваме. И 
всички, които искат да развият някакъв бизнес, не да се говори, че когато се изправяме 
тука от трибуната, групата на СДС с ясно осъзнатата както и други колеги понякога, с 
ясно осъзнатата принципна позиция, която е норма на поведение в други общини в т.ч. 
и общини на ГЕРБ да не се продава, да се дава под наем, но да не се продава. Това не е 
позиция, която е против бизнеса, това не е позиция, която възпрепятства неговото 
развитие, напротив дава се възможност за този бизнес, но след време тази земя, тя си 
остава наша собственост, а приходите от нея са постоянни. За едни 35дка, някой ще 
каже, защо бе г-н Янков говорите за 35дка, а на края на миналата година продадохме 
1135 или някаква такава цифра в землището на Драчево. Позицията трябва да е 
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принципна и трябва да се мисли начин, аз съжалявам пак казвам, че го няма кмета на 
общината да ги чува тези неща, не знам дали му се докладват, дай боже да се 
докладват, защото не може постоянно и на всяка цена ние да продаваме. Не може, 
защото ще дойде момент в който няма да има какво да се продава, трябва да се мисли 
малко по конструктивно, малко по перспективно по скоро бих казал. Тук няма никакво 
значение дали е регистриран земеделски производител или ще се регистрира, защото в 
крайна сметка и регистриран и не регистриран, с бизнес програма, с не бизнес 
програма, може да се яви някое трето лице, което да го купи. Тука няма ограничение, 
ние не можем да приложим на практика никакъв контрол и последващ, единствения 
контрол, който можем да упражним е предварителния контрол и той е свързан точно с 
това, да се казва – не продаваме, даваме под наем. Ама ние искаме, искайте си каквото 
си искате, собственика сме община Средец, вие може да си искате, но ние не 
продаваме. Благодаря ви. 

Маргарита Стойчева: Специално тези имоти там „Около село“ ние сме ги 
предлагали под наем, досега не е имало заявител. На предната сесия когато отдадохме 
под наем земеделски земи, имахме само да ви кажа трайни насаждения, които също 
имаше заявител който искаше да ги купи, но така или иначе това са лозя и категорично 
отказахме да се разреши да се купят и ги предложихме под наем. Но специално за тези 
имоти никога не е имало, те са каменисти и нито и за пасища могат да се ползват 
затова. 

Иван Кичев: Добре, какъв е проблема това, което предложи г-н Янков, окей, за 
две, за три години даваме ги под наем, развийте си животновъдството като искате, ако 
ви тръгнат нещата, примерно има възможност в последствие да кандидатствате за 
закупуване. Защо не се отиде на този един вариант и говорим за политика, не за 
единичен случай, за този или следващия който ще дойде пак съм сигурен другата 
сесия. Защо не се приеме това като политика, на която да държи общината. Какъв е 
проблема в момента примерно за три години да се отдаде под наем, нека да си развие 
човека, ние не искаме да спъваме развитието на бизнеса. 

Маргарита Стойчева: Ще прави пристройки и затова иска да му е гарантирано. 
Иван Кичев: Защо да не му е гарантирано, за три години какво ще стане. 
Маргарита Стойчева: Може друг да го вземе под наем. 
Иван Кичев: Няма да е същия кмет. Само, че разликата в едни други неща са 

много по големи между наема и купуването, защото там има едни други цифри дето 
отиват някъде, това никой не го знае и е обществена тайна. 

Георги Вълчев: Мислех да не се изказвам тука от  трибуната. Колеги, едно 
разбрахте от този разговор, че винаги има хора да купуват, това е чудесно. Значи 
винаги искат да купят, ако днес не го продадем, утре ще се намери друг кой да го купи. 
Цената на тези имоти не пада, напротив расте, защото земята е една тя няма как да 
расте сама тази земя. Какво означава това, че не бива да продаваме, защото винаги ще 
има кой да го купи, винаги. И винаги ще дават по-голяма цена, по-малка няма да дават 
повярвайте. И изказванията на моите колеги е свързано само за това, недейте да 
правите общината така, че утре като дойде нов кмет или този да си остане да се 
наложи половината от администрацията да напусне, защото няма да има какво да се 
продава вече и какво да управлява. Половината ще ви изчистят, защото няма как по 
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друг начин да се случат нещата, откъде ще вземаме ние пари вече. Много ви моля да се 
преоцени тази политика, много години е, тя не е само от този мандат, не е от 
предишните три, тука редовно се е продавало. Нека веднъж завинаги да забравим бе, 
край, точка по въпроса, стига. А ние в момента  не само, че бяхме сложили на таблата 
всичко, което имаме за продаване, но дори не сме се сетили за тези имоти, някой се 
появил и ние променяме цялата програма както казах. Разбирате ли, променяме 
програмата само и само да го продадем това нещо, и какво толкова ще стане, ако не го 
продадем. Няма да имаме пари да можем да платим нещо и то ще е временно, утре пак 
няма да имаме пари, това ли е политиката. Много ви моля нека да преоценим като 
цяло, защото общинския съвет представлява хората в този град, те дали искат така да 
се продава, съмнявам се дълбоко. 

Иван Кичев: То ако причината е запълване на някаква финансова дупка то това 
нещо не би следвало да е предвидено в бюджета. 

Динко Цъцаров: Г-н Кичев, секретаря иска думата. 
Георги Станилов: За пореден път се обръщам към уважаемите съветници да 

спазват добрия тон, не знам как се чисти администрация и не заслужават такова 
отношение към тях, те могат да бъдат освободени, преназначени. Но се чисти риба и се 
чисти трупно месо. Така, че в квалификациите моля ви се бъдете малко по коректни. 
Другото, което е, искате, разбирам ви, то си е нормално да се поставя, ами вземете го 
като решение, поставете на гласуване до края на годината да не се продава, а да се дава 
само под наем. Правите мнозинство, взимате го като решение и по този начин 
въпросът е решен, няма да се продава нищо тогава, ще се дава само под наем. 

Иван Кичев: Г-н Станилов, вие не знаете ли как се вземат решенията на 
общинския съвет, че трябва да ви обяснявам. Вие сте абсолютно прав, абсолютно 
споделям това което казвате. 

Георги Станилов: Ами опитайте. 
Динко Цъцаров: Има ли други колеги, които желаят да вземат отношение по 

докладната, евентуално предложение за цената на тези имоти. 
Даниел Чолаков: Предложението ми е да се завиши с 50%. 
Йона Чобанова: Ами да, защото Даниел много добре знае каква е цената 

примерно на декар в землището на село Дюлево. 
Даниел Чолаков: 1000-1100лв., ние го даваме за 483лева. 
Тодор Стаматов: Това са на някакви баири ли казаха, че са неизползваеми, те 

искат да построят постройка там. 
Йона Чобанова: Те са неизползваеми ама това е декар земя, ти като имаш двор 

колко е плодороден, нека да построят окей. Добре, има предложение. Неизползваеми 
земи, 35дка, те ще правят завод върху 35дка. 

Динко Цъцаров: Колеги, ако няма други, гласуваме предложенията и гласуваме 
докладната.  

Валери Ангелов: Те на търга могат да се завишат, а моето предложение ще е поне 
с 10% да ги вдигнем, не се знае на търга колко човека ще се явят. 

Динко Цъцаров: Администрацията в предложението веднъж е завишила оценката 
с 10%. 
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Валери Ангелов: Администрацията десет, аз предлагам още десет и се 
предполага, че като има търг ще се завиши още. Казват, че и земята е … 

Динко Цъцаров: Не е отдавана под наем, най-малкото не е печелила общината 
досега това е ясно. 

Тодор Стаматов: Има ли някакви определени критерии, които трябва да 
притежава личността, за да се регистрира като земеделски производител. 

Валери Ангелов: Най вероятно има някакъв бизнес план човека. 
Динко Цъцаров: Гласуваме предложенията отзад напред. Г-н Ангелов – цената на 

всеки от имотите да бъде завишена с 10%, който е съгласен, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 гласа;  
Динко Цъцаров: Приема се. Следващото предложение на г-н Чолаков – цената да 

бъде завишена с 50%, който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 5 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 11 гласа. 
 Динко Цъцаров: Приема се предложението на Валери Ангелов. Гласуваме 

цялата докладна с направеното допълнение за увеличение на цената с 10%, който е 
съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 5 гласа; “въздържали се” – 1 глас, 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 342 
30 юни 2021 година 

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

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2021 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №30 – имот с идентификатор 24712.15.116, под №31 – 
имот с идентификатор 24712.15.117, под №32 – имот с идентификатор 
24712.15.118, под №33 – имот с идентификатор 24712.15.119, под №34 – имот с 
идентификатор 24712.15.120, под №35 – имот с идентификатор 24712.15.122, под 
№36 – имот с идентификатор 24712.15.123, под №37 – имот с идентификатор 
24712.15.124, под №38 – имот с идентификатор 24712.15.125, под №39 – имот с 
идентификатор 24712.15.126, под №40 – имот с идентификатор 24712.15.127, под 
№41 – имот с идентификатор 24712.15.128, под №42 – имот с идентификатор 
24712.15.129, под №43 – имот с идентификатор 24712.15.130, находящи се в 
землището на с. Дюлево. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 24712.15.116 в размер на 751,00 лева, на имот с 
идентификатор 24712.15.117 в размер на 729,00 лева, на имот с идентификатор 
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24712.15.118 в размер на 1022,00 лева, на имот с идентификатор 24712.15.119 в 
размер на 1455,00 лева, на имот с идентификатор 24712.15.120 в размер на 941,00 
лева, на имот с идентификатор 24712.15.122 в размер на 1723,00 лева, на имот с 
идентификатор 24712.15.123 в размер на 758,00 лева, на имот с идентификатор 
24712.15.124 в размер на 1877,00 лева, на имот с идентификатор 24712.15.125 в 
размер на 1627,00 лева, на имот с идентификатор 24712.15.126 в размер на 864,00 
лева, на имот с идентификатор 24712.15.127 в размер на 970,00 лева, на имот с 
идентификатор 24712.15.128 в размер на 919,00 лева, на имот с идентификатор 
24712.15.129 в размер на 1638,00 лева, на имот с идентификатор 24712.15.130 в 
размер на 1631,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на следните поземлени имоти: 

- имот с идентификатор 24712.15.116 по КККР на с. Дюлево с площ 1559 кв.м., 
с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4298/26.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.131, 
24712.15.117, 24712.15.9901, с начална тръжна цена 913,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.117 по КККР на с.Дюлево с площ 1509 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4297/26.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.131, 
24712.15.119, 24712.15.118, 24712.15.52, 24712.15.116, с начална тръжна цена 880,00 
лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.118 по КККР на с.Дюлево с площ 2116 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4299/26.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.119, 
24712.15.121, 24712.15.52, 24712.15.117, с начална тръжна цена 1243,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.119 по КККР на с.Дюлево с площ 3011 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4300/26.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.120, 
24712.15.121, 24712.15.118, 24712.15.117, 24712.15.131, с начална тръжна цена 
1760,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.120 по КККР на с.Дюлево с площ 1947 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4301/26.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.45.14, 
24712.15.121, 24712.15.119, 24712.15.131, с начална тръжна цена 1144,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.122 по КККР на с.Дюлево с площ 3569 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4302/26.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.121, 
24712.15.23, 24712.15.125, 24712.15.124, 24712.15.123, 24712.15.192, с начална 
тръжна цена 2090,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.123 по КККР на с.Дюлево с площ 1572 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4303/26.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.125, 
24712.15.124, 24712.15.192, 24712.15.122, с начална тръжна цена 924,00 лева; 
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- имот с идентификатор 24712.15.124 по КККР на с.Дюлево с площ 3888 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4304/26.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.125, 
24712.15.190, 24712.15.192, 24712.15.123, 24712.15.122, с начална тръжна цена 
2277,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.125 по КККР на с.Дюлево с площ 3370 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4305/27.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.126, 
24712.15.190, 24712.15.124, 24712.15.123, 24712.15.122, 24712.15.23, с начална 
тръжна цена 1969,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.126 по КККР на с.Дюлево с площ 1787 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4306/27.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.53, 
24712.15.190, 24712.15.125, 24712.15.23, 24712.15.130, с начална тръжна цена 1045,00 
лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.127 по КККР на с.Дюлево с площ 2008 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4307/27.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.128, 
24712.45.14, 2471215.190, 24712.15.25, 24712.15.129, 24712.15.24, с начална тръжна 
цена 1177,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.128 по КККР на с.Дюлево с площ 1902 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4308/27.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.45.14, 
24712.15.190, 24712.15.127, 24712.15.24, с начална тръжна цена 1111,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.129 по КККР на с.Дюлево с площ 3395 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №439/27.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.24, 
24712.15.127, 24712.15.25, 24712.15.130, 24712.15.121, с начална тръжна цена 1980,00 
лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.130 по КККР на с.Дюлево с площ 3378 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4310/27.05.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.129, 
24712.15.25, 24712.15.53, 24712.15.126, 24712.15.23, 24712.15.121, с начална тръжна 
цена 1980,00 лева. 

 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 5 
               “въздържали се” – 1 
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1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

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

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  въздържал се 
 
 
 Иван Кичев: Тези приходи къде ще отидат, това не са предвидени приходи в 
бюджета на 2021година, след като не е предвидено в програмата за управление. Къде 
ще отидат тези пари, много ми е интересно. 
 Маргарита Стойчева: Главния счетоводител да каже. 
 Иван Кичев: Аз искам да направя предложение, не знам кога да го направя, това 
което предложи г-н Станилов искам сега да го предложа или как да го направим. 
 Динко Цъцаров: Дневния ред е гласуван, можете да го предложите на следващата 
сесия.  
 Димитър Янков: Г-н Цъцаров, извинявам се, но докато разменяхте реплики с 
колегата Кичев не ме видяхте. Искам отрицателен вот да обясня. Щях да гласувам 
въпросната продажба дори и да беше се приело предложението, което подкрепих на 
колегата Чолаков и то на принципна основа, която вече споделих. Ще обърна 
внимание само на факта, защо не се намесих в това, което беше казано от докладчика, 
госпожата, това че е предложено под наем и до момента няма желаещи да го вземат 
под наем, това не е причина да се дава на продан. Просто си стои до момента, в който 
дойде желаещ, а той ще дойде рано или късно, неизбежно, ще дойде, това е. По 
отношение на нашето отношение, аз не чух никой г-н Станилов да засегне, да обиди, 
напротив доста деликатно беше ми изказването, не считам никой от общинската 
администрация за виновен по отношение на тази линия на поведение. И смятам, че сме 
се държали доста коректно, не сме правили нито обидни квалификации дори и към 
кмета на общината чиято политика аз не споделям по отношение на продажбите и там 
не съм си позволил обидни квалификации. Но нека и вие да не ставате прекалено 
чувствителни, за щяло и нещяло, едва ли не общинските съветници се държим грубо, 
прочетете си протокола да видите кой се е държал грубо. Благодаря. 
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 От залата излязоха Димитър Янков и Даниел Чолаков. 
 Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА –  
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 20273.61.719 по КККР на с.Дебелт. 
  Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги. 
Иван Кичев: И тука същата работа, пак актуализация. Добре, не е ли практика 

всичко това, което е обявено в програмата за управление самата община като му дойде 
времето или по преценка или как не знам, вие решавате и обявявате търг за продажба.  
Защо трябва да чакаме някой да дойде със заявление и да каже – искам да го купя това 
нещо след като то е включено да речем в програмата и съответно ние провеждаме 
обаче търг, сега дали ще го купи този или няма да го купи е друг въпрос. Защо по тази 
логика чакаме някой да заяви определен имот. 

Маргарита Стойчева: Защото по принцип няма такава политика да се продава, 
само ако има заявител и ако се прецени основателно ли е да се продават. 

Иван Кичев: Ами то така или иначе е включено в програмата, тогава чакаме само 
някой да се яви, иначе програмата си стои в този вид. 

Маргарита Стойчева: Обикновено са такива имоти, които не са атрактивни и 
примерно ако се продадат ще има приходи от тях, но като няма заявител ***. 

Динко Цъцаров: В случая този не е включен в програмата, тя за това се 
актуализира. 

Маргарита Стойчева: Този не. Виждате, че тук оценката е доста голяма, то е 
друг вид застрояване, друг начин на трайно ползване и затова. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 1 
глас, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 343 
30 юни 2021 година 

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

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.  Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2021 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №29 – имот с идентификатор 20273.61.719, находящ се в 
землището на с. Дебелт. 
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2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 20273.61.719 в размер на 1830,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 20273.61.719 по КККР на 
с.Дебелт с площ 461 кв.м., с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, 
девета категория, в м.”Арпа дере”, с номер по предходен план №000719, актуван с 
Акт за ЧОС №2975/03.04.2015 г., с граници и съседи: 20273.61.184, 20273.61.718, 
20273.501.481, 20273.501.480, 20273.501.1088, 20273.501.476, с начална тръжна цена 
1830,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 3 
               “въздържали се” – 1 

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

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

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 
 
 
 В залата влезе Даниел Чолаков. 

 Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТА следва – Докладна записка от 
инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна 
общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация.   
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Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 2 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 344 
30 юни 2021 година 

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

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 10 180,00 лв. 

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

наддаване на Урегулиран поземлен имот X в кв.83 с площ от 374 кв.м. по ПУП на 
гр.Средец, при граници на имота: улица, УПИ І и УПИ ІІ, при начална тръжна цена в 
размер на 10 180,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 3 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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  
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  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
 От залата излезе Валери Ангелов. 
 Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 
съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот 
частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІХ-735, кв.68 в с. Дюлево. 

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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 345 

30 юни 2021 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби от Закона 
за устройство на територията, във връзка с чл.44 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
           1. Одобрява цената на правото на собственост на 8/ 1465 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ІX – 735 в кв.68 по ПУП на с. Дюлево, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
50,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на В. П. Д. 8/ 1465 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ ІX – 735 в кв.68 по ПУП на с. Дюлево, отреден за жилищно строителство,  при 
граници на имота: УПИ X-735, УПИ XІІІ-730, УПИ V-734, УПИ VІІІ-736 и улица, за 
сумата от 50,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

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

1.   Валери Димитрова Ангелов   - 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 
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  3.   Георги Димитров Вълчев        за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков        - 
  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 излезе Георги Вълчев. 
 В залата влезе Димитър Янков.  

Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 
съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот 
частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ Х-735, кв.68 в с. Дюлево. 

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. Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за 
решение в докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; 
“въздържали се” – няма, Общинският съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 346 

30 юни 2021 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал. 3 от преходните разпоредби от Закона 
за устройство на територията, във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
           1. Одобрява цената на правото на собственост на 24/ 1010 кв.м. идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ X – 735 в кв.68 по ПУП на с. Дюлево, отреден за 
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жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
154,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на В. П. Д. 24/ 1010 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ X – 735 в кв.68 по ПУП на с. Дюлево, отреден за жилищно строителство,  при 
граници на имота: УПИ XІІІ-730, УПИ ІX-735 и улица, за сумата от 154,00 лв. /без 
вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “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   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 Георги Вълчев. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА – Докладна записка от 
постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 
подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи. 

Докладната прочете председателят на Общинския съвет. 
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, Общинският съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 347 
30 юни 2021 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
          Отпуска еднократни финансови помощи на:  

 В. Х. И., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Г. А. Ч., живущ в гр. Средец – сумата от 500лева; 
 С. Й. М., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 З. Д. С., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 О. С. А., живущ в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 Р. А. И., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 С. Н. Ч., живущ 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 председател преди точка питания искам да направя едно 
изявление от името на групата на СДС. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте. 
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 Димитър Янков: Уважаеми колеги общински съветници, дами и господа от 
администрацията, правя настоящото изявление от името на мен и колегите ми, защото  
освен общинска администрация и ние общинските съветници имаме нормална 
човешка чувствителност Считам поведението на г-н кмета с тези перманентни 
отсъствия от заседанията на Общинския съвет за обидно към всички общински 
съветници. Да, човешката чувствителност и търпимост е различна. Някои имат по-
голяма търпимост и не се чувстват толкова обидени, аз обаче се чувствам обиден и 
освен всичко останало аз и колегите ми, говоря от мое и тяхно име, освен всичко 
останало  това го определям като абсолютна пречка към работата на Общинския съвет, 
защото се губи цялостно духа на кореспондентност и конструктивност, което ние от 
СДС от началото на настоящия мандат поддържаме. Дори когато имаме принципни 
различия сме готови на дебат, понякога сме се съгласявали и с тези, които са различни 
от нашите, понякога – не. Мога категорично да кажа, че по отношение на 
управляващите съветници, макар и рядко, макар и като проблясък също има дух на 
конструктивност, но от страна на г-н кмета никакъв. Затова на настоящата сесия,  
въпреки всичко, въпреки неговото поредно отсъствие ние се постарахме да бъдем 
конструктивни и да си свършим работата, не сме гласували емоционално, гласували 
сме практично. Но ви уверявам, че от следващата сесия, тази такава сесия е последна, 
от следващата сесия групата на СДС си запазва правото за предприемане на протестни 
политически действия към поведението на г-н Жабов. Защото не считаме за редно, 
предстои точка питания, не считаме за редно той да не е тука и да не отговаря. И както 
ще се убедите в настоящата точка питания аз ще се изправя и ще задам въпроси, и съм 
сигурен, че няма да ми бъде отговорено, да не говорим за въпроси от преди два месеца 
задавани. Стигнахме до положение чисто и просто да се обезсмисля задаването на 
въпроси, да се обезсмисля дори вкарването на докладни от наша страна, защото или се 
прави на инат нещо или чисто и просто, а бе да пасат. Не съм от тези, ако не сте го 
разбрали, ще го разберете. Благодаря. 
 Иван Кичев: Аз също ще кажа две думи в такъв случай от името на групата на 
БСП. Подкрепям г-н Янков в пълен обем на всичко това, което е казал и самия факт, че 
повечето въпроси неудобни най вероятно и за общинска администрация и за кмета 
зададени от нас, в крайна сметка след опити да ги разнищим се стига до факта, че 
еднолично нещата се решават от г-н кмета. Всички вие от общинската администрация 
съм сигурен, че много добре осъзнавате, какво казвам и сте сигурни в това. Нямате 
сили и кураж да го признаете, разбира се то е сериозна заплаха за вас и за заплатите ви 
и за положението ви и за всичко останало. Но това нещо не може да продължава 
повече така, това не може да продължава при положение, че този човек е поел 
еднолично властта и управлението на тази община и абсолютно всички решения 
еднолично се вземат от него, без да се зачитат решенията на Общинския съвет в 
голяма част, защото достатъчно неща цитирахме досега, които не са изпълнени, но са 
взети като решения на Общинския съвет, това нещо не знам до кога може да 
продължава. Това е наглост, това е дебелокожие, това е безочие, това не знам как да го 
нарека, за да спра дотук, за да не ме обвини г-н Станилов отново в обидни 
квалификации. И колеги от управляващото мнозинство много ви моля, поне един от 
вас ей така да се почувства засегнат от това,  един поне да видя ей така да каже, г-н 
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кмете ела наистина ни уважи, защото ние те уважаваме всяка сутрин когато има важни 
решения да се вземат от Общинския съвет и никога не сме отсъствали от това, че ти ни 
събираш в 9ч. сутринта и даваш указания как да гласуваме, ма ела един път и ти, един 
път да те видим в тази общинска сесия, да те поизчервят малко колегите, защото нали 
и ние  носим отговорност заради твоите глупави решения на моменти, а пък да не 
говоря с една друга квалификация, решения които водят до пагубни последици 
общината. Съжалявам, че си позволявам и аз по този начин, но това нещо не може да 
продължава и това нещо трябва да го променим всичките. Не може един човек тука да 
си прави каквото си иска в тази община, да решава коя улица да се прави, кой тротоар 
ще се прави, кой ще уволним, на кой ще намалим заплатата, на кой ще дадем премии, 
кой е по наш и кой е по ваш. Благодаря ви. 
 
 

 Динко Цъцаров: Колеги, ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – Питания. 
Заповядайте. Г-н Вълчев. 

Георги Вълчев: Аз имам едно питане и питането ми е следното: има ли 
оторизиран кой да отговаря вместо кмета. 

Динко Цъцаров: Г-н Станилов. 
Георги Станилов: Уважаеми господа общински съветници, по отношение на 

двете декларации, които бяха направени, тъй като те са на политически партии, аз не 
мога да ги коментирам, вие сте в правото си да направите такива декларации каквито 
искате разбира се. Но относно процедурата питане, искам да конкретизирам някои 
неща, защото имаме разминаване на много места. Питането се подава в писмен вид 
чрез председателя на Общинския съвет до администрацията, това по принцип е реда. 
Председателят на Общинския съвет е човека, който насочва питането за отговор към 
администрацията, такава е практиката и в Народното събрание. Не знам дали ви прави 
впечатление, че Председателя на Народното събрание насочва отговорите към 
съответните министри или към Министър председателя или когото трябва да отговаря. 
В тази връзка искам да ви кажа, че ако тръгнем да спазваме стриктно тази процедура, 
въпросът зададен писмено пред председателя на Общинския съвет и от председателя 
на Общинския съвет насочен конкретно за отговор към човека, който пряко дава 
отговор на въпроса, смятам че все пак някакъв ред ще има и няма да има толкова 
много брожение от ваша страна, само това искам да поясня. 

Иван Кичев: Г-н Цъцаров, бихте ли прочели правилника. 
Динко Цъцаров: Г-н Станилов е прав наполовина. „Чл.72 Общинските съветници 

имат право да отправят питания до кмета, неговите заместници и кметовете на 
кметства и кметските наместници, чрез председателя на съвета по актуални проблеми, 
които представляват обществен интерес.  

Чл. 73 (1) Питанията се отправят чрез председателя на общинския съвет, в 
писмена форма, най-късно 5 дни преди началото на заседанието, на което следва да се 
даде отговор. 

(2) Председателят на общинския съвет уведомява незабавно кмета на общината 
за постъпилите питания. 

Нещо, което винаги се спазва. 
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(3) Отговорът е писмен. Той е устен, когато общинският съветник е изразил 
желание за това. 

(4) Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до 
започване на заседанието, или устно в самото заседание. Председателят на общинския 
съвет уведомява кмета за това. 

Чл. 74 (1) Общинският съветник може да отправя не повече от две питания в 
едно заседание. 

(2) Времето за изложение на всяко питане е до 5 минути. 
(3) Общинският съветник, задал въпроса, има право на една реплика, както и да 

заяви дали е доволен от отговора или не. 
Иван Кичев: Значи ние сме я спазили процедурата. 
Динко Цъцаров: Г-н Станилов е прав, това е по чистия вариант, аз съм ви го 

казвал много пъти и по време на комисиите, задавайте си писмено въпросите, за да 
имат време и те да се подготвят и да отговорят. 

Янко Германов: Значи означава, че пет дни предварително, ако ги зададем, на 
сесията задължително трябва да ни ги отговорят така ли.  

Йона Чобанова: Пък  пет месеца не е отговорено на някои въпроси. Ние ще 
подготвим сега тогава старите питания отново.  

Янко Германов: Ама ако чакаме пет месеца ние ще забравим какво сме питали. 
 Димитър Янков: Първо, една поправка на г-н Станилов, по правилника на 
Общинския съвет това не са декларации, това са изявления, обръщения от страна на 
политическите групи. В конкретния случай те нямат никакъв политически или 
предизборен аспект на казаното от мен,  пък и от г-н Кичев казаното също не видях 
нищо в някаква предизборна или политическа насоченост. Говорим за едно нормално 
функциониране на Общинския съвет, подпомагане на неговата работа и нормални 
човешки отношения и обществени нека ги кажа, там беше акцента, ако не сте го 
забелязали. Що се отнася до питанията, по правилник две питания в заседанията, аз 
имам питания, които са повече от пръстите ми на едната ръка и всяко едно от тях е 
съществено. Но ще отправя едно питане, защото ние тука се напъваме последните 
месеци да направим така да тръгне напред и да се стабилизира МБАЛ-СРЕДЕЦ – 
общинската болница, мислейки за болните и за здравите хора, които да имат къде да 
си направят профилактика, с мисли за живите. А моето питане е свързано с мисли за 
мъртвите, за покойниците. Не знам дали сте ходили в гробищния парк, имайте 
предвид, че гробищния парк почва за съжаление да се препълва, от една страна 
населението ни е застаряващо, от друга страна за съжаление и доста млади хора си 
заминаха във връзка с тази епидемиологична криза смъртността се повиши. Какво се 
мисли това ми е въпроса, какво се мисли в посока на това, че гробищния парк върви 
към препълване, към пределно запълване на площите, какво мислим за скъпите ни 
покойници, където в даден момент ще се отправим и ние, дай боже да е по късно. Има 
ли общината някакво виждане, някакви предприети стъпки в тази посока. Въпросът е 
труден, защото е свързан с процедури, свързан е и с финансиране и аз въобще няма да 
се засегна, ако не ми бъде отговорено в момента. Чисто и просто обръщам внимание, 
исках да го обърна  на кмета, но все не се случва да се засечем по време на сесии, но 
това е един много съществен момент, за който трябва да се помисли. Вторият ми 



65. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

въпрос е много по лесен, той пак е свързан с живите и с обезпечаване на тяхното 
здраве и сигурност. Помогнете ми колеги, пресечката тук под новата поща улиците 
„Димитър Благоев“ и „Христо Ботев“, там беше поставен въпроса на бюджета да се 
предприемат спешни мерки, защото честотата на пътно-транспортните произшествия 
там вече прехвърли петнадесет инцидента и то само за периода след извършването на 
ремонта. Няма да коментирам мнението си по отношение на ремонта и какво се е 
случило, но беше поет ангажимент да се предприемат мерки от страна на кмета лично 
по обезпечаване на това кръстовище. Не може всичко да се свършва по проекти, по 
програми, по външно финансиране, с дошли външни пари, хубаво е да влизат тези 
външни пари, но някога трябва да се действа бързо и адекватно. В конкретния този 
случай питам, има ли нещо направено и кога ще бъде направено ако няма. Нямам 
други въпроси. 
 Динко Цъцаров: Г-н Станилов, заповядайте.  
 Георги Станилов: Г-н Янков, по първия ви въпрос, има отреден терен, 
процедурата е минала за разширяване на гробищния парк. Възложено е на фирма, 
съжалявам, че няма колеги от ТСУ, която да коригира оградата, да я премести така, че 
новия парцел да влезе вътре в гробищата. Поемам ангажимента да проверя точно 
колко декара, по памет не помня сега… 
 Димитър Янков: Това е достатъчно г-н Станилов. Все пак е добре, че се мисли в 
тази посока. Благодаря това е достатъчно. 
 Георги Станилов: Процедурата е минала, терена е отреден, предстои да се 
постави ограда, за да влезе в заграждение терена. По втория въпрос, поставена е 
задачата на Общинско предприятие „ОБЧ“, поръчани са пътни знаци. Мисля, че 
миналата седмица знаците пристигнаха, ще проверя да видя докъде е стигнал въпроса 
с поставянето. Засега първата мярка е да се насити с повече знаци, за намаляне на 
скоростта, за да се завиши вниманието и т.н., поемам ангажимента конкретно да ви 
кажа какво е направено. 
 Димитър Янков: Благодаря и се извинявам, успяхте да ми отговорите на 
въпросите. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте г-н Кичев. 
 Иван Кичев: Г-жо Дамбулова, поради липса на г-н кмета към вас пак ще са 
отправени питанията. Първо, извинявам се за може би тъпия въпрос, но като 
пристигате от Бургас по коя улица влизате в Средец,  така най общо казано. 
 Николина Дамбулова: Слушам ви въпроса. 
 Иван Кичев: Да, това ми е първия, като пристигате от Бургас…  
 Николина Дамбулова: Това е лично мое решение откъде ще мина. Да, слушам ви 
въпроса. 
 Иван Кичев: Добре, въпросът ми е знаете ли, че има споразумителен протокол 
между община Средец и АПИ за поддръжка на част от републиканската пътна мрежа. 
Знаете ли, че има такъв подписан протокол или не знаете.  
 Николина Дамбулова: Г-н Кичев, ако се опитвате да поставите някой от нас в 
неудобно положение… 
 Иван Кичев: Г-жо Дамбулова, не поставям никой в неудобно положение, питам 
ви знаете ли, че има подписан такъв протокол. 
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 Николина Дамбулова: Ако отношението ви е лично към мен, пак ще кажа това е 
друг въпрос, може да се зададе… 
 Иван Кичев: Отношението ми въобще не е към вас, напротив отношението ми 
към вас е перфектно, въпросът е обаче, че вие го отнасяте заради липсата на кмета, 
иначе въпросът щеше да е към кмета. Просто ви питам, знаете ли, че има подписан 
такъв протокол. И мисля, че отговора не е труден или знам,  или не знам. 
 Николина Дамбулова: Ако кажа, че знам ще последва ли друг въпрос. 
 Иван Кичев: Ще последва. 
 Николина Дамбулова: И ако кажа, че не знам ще последва ли друг въпрос. 
 Иван Кичев: Ами и в двата случая ще последва въпрос, защото... 
 Николина Дамбулова: Да, слушам ви. 
 Иван Кичев: Добре, другия въпрос, знаете ли, че в момента има 18х.лв. целево 
преведени средства за поддръжка на тези отсечки. Няма да говоря за отчетените 
59х.лв. от 2019г. когато бяха правени някакви частични ремонти там в района на Инса 
бензиностанцията и от тогава нищо не е пипнато. 59х.лв. при положение, че няма към 
протоколите приемно-предавателните приложени задължителните схеми с 
обозначение и т.н., но това е една друга тема, която едни други органи може би вече 
започват да проверяват. В момента има 18х.лв. по думите на г-ж Колеолова, останали 
целеви средства разлика от тези 48, които са приведени за 2020г., Да не говорим, че  
тези пари съгласно този протокол трябваше да бъдат върнати до края на май, ако не са 
отчетени, за разлика от зимното поддържане т.е. снегопочистване, парите които са 
преведени за асфалтоподдържането, ако не бъдат оползотворени и отчетени трябва да 
бъдат върнати, тези пари не са върнати, в момента са налични в общината. Защо във 
връзка и с предните въпроси, как се избират улици, които да бъдат ремонтирани 
съгласно този протокол, общината не само, че е длъжна да ремонтира тези участъци, а 
изрично е казано, че ако тези пари целево приведени от АПИ не стигат, общината 
дофинансира, въобще не става въпрос, че общината може да пропусне да го направи 
това нещо. Не случайно ви питах от къде влизате, защото ако веднъж си позволите да 
минете по „Никола Попов“ не знам как щяхте да се чувствате като зам.-кмет. Дали се 
чувствате горда от това, което виждаме всички, а там минава един огромен поток от 
коли, които не са само наши жители на община Средец, защото ние тука си знаем 
дережето, тука няма кой да се изненада от инфраструктурата, която виждаме, но 
съжаление там минава поток от цяла България. И при положение, че имаме в момента 
налични 18х.лв., за които пари мога без да съм с претенции, че разбирам от 
строителство и разбирам от цени на строителство, но съм убеден, че този участък там 
който има необходимост от поддръжка ще стане писта, гарантирам го това нещо. Къде 
е общината, колко време трябва да мине, колко болтове и носачи на коли трябва да се 
разбият, а може би трябва да стане недай боже и нещо по тежко, за да се сетим, че там 
имаме задължение най-малкото по този протокол. Благодаря за отговора и не го 
чувствайте лично, не е към вас. 
 Динко Цъцаров: Явно няма да има отговор на сесията. Колеги, заповядайте…. 
 
 

Други питания не постъпиха. 
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Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 
закри Двадесет и второто заседание на Общински съвет на община Средец. 
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