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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. № 96-00-08 
     04 август 2021 год.  
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 23 
 
 

 
 
На 28 юли 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 третото заседание на Общински 
съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха директори на дирекции на общинска 
администрация. 

На заседанието присъстваха дванадесет общински съветника: 
1.   Даниел Николов Чолаков  
2.   Димитър Киряков Янков 
3.   Динко Янев Цъцаров 
4.   Иван Димитров Кичев 
5.   Ивелина Стоянова Стоянова 
6.   Йона Николова Чобанова  
7.  Красимира Янкова Георгиева 
8.  Лало Антонов Гюров 
9.  Мартин Тодоров Джермов 
10.  Петьо Георгиев Колеолов 

   11.  Яна Иванова Биюкова 
  12.  Янко Калудов Германов 
 
Отсъстваха по уважителни причини: Валери Димитров Ангелов, Владислава 

Станилова Цанева, Георги Димитров Вълчев, Стоянка Стоянова Кисьова, Тодор 
Стаматов Стаматов. 
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Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, в залата присъстват дванадесет общински 

съветника, пет от колегите са подали заявления, че няма да присъстват на сесията по 
уважителни причини. Имаме необходимия кворум за провеждане на заседанието. 
Откривам Двадесет и третото редовно заседание на Общински съвет – Средец. 
Предстои да изберем секретар на днешната сесия, имате думата за предложения кой да 
бъде секретар на сесията. Заповядайте колеги…. Даниел Чолаков предлагам от групата 
на БСП. …Ако няма други предложения, който е съгласен г-н Чолаков да стане 
секретар на заседанието, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-н Даниел Чолаков зае своето място. 

Динко Цъцаров: Колеги, проекта за дневен ред е пред вас, същият който беше 
разгледан на заседанията на комисиите, състои от седемнадесет точки. Имате ли  
предложения за промяна или за допълнение в дневния ред. Г-н Янков заповядайте. 

Димитър Янков: Г-н председател, процедурно питане във връзка с дневния ред, 
ще присъства ли г-н кмета на тази сесия или това ще е поредното му отсъствие. 

Динко Цъцаров: Г-н кмета ми звънна и ми каза, че отива на събрание в село 
Дюлево. Г-жа Дамбулова е в отпуска. Г-н Станилов – секретаря е в болнични. 

Димитър Янков: Г-н председател, отсъствията на кмета се превръщат в 
постоянен прецедент нека да го кажем, те не са изключение. Затова аз предлагам 
уважаеми колеги, да направим една почивка до един час време, докато г-н кмета я 
уважи настоящата сесия, това е моето предложение, след което ще продължим и ще си 
свършим работата. На предната сесия изрично предупредих, че тази система за 
отсъствие на кмета от сесии на общинския съвет не може да продължава, тъй че е 
нормално и логично, предполагам, че му е предадено това нещо. Нормално и логично е 
да поискам настоящото процедурно прекъсване още в самото начало. 

Динко Цъцаров: Добре, това е процедурно предложение ще го поставя на 
гласуване. Който е съгласен с предложението на г-н Янков – сесията да бъде отложена 
с един час доколкото разбирам… 

Димитър Янков: Добре един час. 
Динко Цъцаров: Добре, гласуваме предложението на г-н Янков – сесията да бъде 

отложена с един час, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали 
се”. 

Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 гласа.   
Динко Цъцаров: Не се приема предложението на г-н Янков. Предстои да 

гласуваме проекта за дневен ред. 
Димитър Янков: Г-н Цъцаров, правя второ предложение, да отложим сесията за 

друг ден и час. Казвам ви не може да се продължава по този начин бе колеги. Това не е 
един случай отделен, който кмета да не присъства на тази сесия. След като той не 
присъства, да я отложим за ден, в който да присъства. Свържете се с него и му кажете 
утрешния ден по същото време удобно ли ще е на г-н кмета или петъка, или в 
понеделник, или във вторник, или в сряда. Няма чак такава спешност нито една от 
точките в дневния ред да не може да се отложи с ден, два или три. 
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Иван Кичев: Г-н Цъцаров, ще ни накарате да напуснем пак залата 
демонстративно в тази ситуация. И аз миналия път направих изявление в тази връзка, 
абсолютно подкрепям г-н Янков, това нещо не може да продължава по този начин. 
Един месец имаше кмета на разположение да си устрои всички срещи. Точно днес 
избра в Дюлево където няма и покритие, за да му звъннете, защото ще каже, че няма 
покритие и там е неотложна срещата, с текезесарите ли, с кооператорите ли не знам с 
кого. Значи тази практика плоска няма да минава повече и ние няма да го търпим това 
нещо, казах ви го и миналия път. И в момента, ако не давате почивка и нямате 
възможност да се свържете с кмета значи нашата група поне напуска, не знам за 
колегите. 

Динко Цъцаров: Само да ви кажа, че и кмета и общинската администрация са 
уведомени по надлежен ред както и вие с покани, с всичките… 

Иван Кичев: Аз знам и не се съмнявам. 
Динко Цъцаров: И вие сте прав, че има време всеки един да си напасне 

програмата, за да присъства или да не присъства на сесията, оттам нататък нямам 
какво да кажа.. Аз говорих с кмета преди петнадесет минути, така че нямам намерение 
в момента да му звъня пак. Така… имаше второ предложение на г-н Янков за отлагане 
на сесията, също ще го подложа на гласуване. Колеги, гласуваме второто предложение 
на г-н Янков за отлагане на днешната сесия за друг ден и час, който е съгласен моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 5 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 гласа.   
Динко Цъцаров: Не се приема предложението. 
Димитър Янков: Г-н председател, тогава трети опит ще направя за диалогичност 

с колегите от управляващата група. След като не приемате нормалните предложения 
първо, за изчакване и отлагане с един час, второ, не приемате колеги и това, което е 
напълно логично и нормално да се проведе сесията в ден когато на г-н Жабов ще му е 
удобно да присъства на тази сесия, и това отхвърлихте. Правя трето абсолютно 
логично и нормално предложение след като първите две не ги приемате, аз предлагам 
част от нещата в дневния ред на настоящата сесия да отпаднат. Ще посоча кои според 
мен представляват донякъде някаква спешност, това са около пет-шест точки, 
останалите да отпаднат от дневния ред. И когато г-н Жабов благоволи да присъства на 
сесията ще се съберем на нова сесия и ще гласуваме и останалите докладни, 
въпросните отчети и т.н., които присъстват в настоящия дневен ред, в тях няма 
никаква спешност. Карам ги по ред, точката която предлагам да остане в дневния ред е 
т.7 Предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Средец за 2021 година на 
НЧ „Просвета 1930“ с.Голямо Буково във връзка с изпълнение на проект „Оборудване, 
обзавеждане и попълване на библиотечния фонд на библиотека към НЧ „Просвета 
1930“ с. Голямо Буково по Договор №BG06RDNP001-19.197-0005-C01 от 12.03.2021г. 
и Анекс от 29.06.2021г. Точка 8 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, въпросния наемател е 
дългогодишен, нормално е примерно може да има някаква спешност и да я гласуваме в 
настоящия ден. Друга точка която виждам от дневния ред е относно, тя е свързана със 
здравеопазването там винаги си ни е било приоритет – Пътни разходи на медицински 
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фелдшер и доктор от Филиал за спешна медицинска помощ гр. Средец. Точка 15 - 
Предоставяне на финансови средства на състезателя Марин Димов Димов за 
цялостното му участие в Световното първенство по плажен тенис в Сардиния, Италия, 
което ще се проведе в периода 2-6 септември 2021г. предлагам да стане поредната 
следваща. Точка 16 Разглеждане на молба от живущите на ул. „Димитър Юруков“ и 
ул.„Преображенска“ бл.5, бл.6, бл.7 в гр. Средец също да остане в дневния ред, все пак 
наши граждани имат молба към нас, която ние трябва да разгледаме. И последната 
точка, която е свързана до известна степен с бюджетна приходна част и където аз 
съответно не виждам проблем да бъде гласувана, тъй като става въпрос за имот на 
„Божура“ където има подробен устройствен план е абсолютно нормално тези имоти 
така или иначе да се продават, това е т.12. Отбелязаните шест точки да останат в 
дневния ред, останалите десет да отпаднат. Точка питания, аз не виждам кой какво и  
какви въпроси ще задава за питане, при положение, че няма кой да отговаря, тъй че 
безпредметно е и тя да остава в дневния ред според мен. 

Динко Цъцаров: А отчета за работа на общинския съвет и той ли да отпадне. 
Димитър Янков: Да, каква спешност има чак толкова този отчет да се приеме. 
Динко Цъцаров: Има си изисквания и срокове. 
Димитър Янков: Той там е и отчета за изпълнение на решенията, то ако тръгнем 

да караме по тази линия ще приемем целия дневен ред. Ето аз съм ги отбелязал г-н 
Цъцаров, моето  предложение е това. Останалите отчети и т.н. и приемане на 
изпълнение на решенията на кмета за първото шестмесечие, ами какви решения да 
изпълнява, той първо не ги изпълнява и второ даже не благоволява да се явява на 
сесията, а ние ще гласуваме. Благодаря, това ми е предложението, ако и то не се 
приеме, аз конкретно не виждам причината ***. 

Динко Цъцаров: Колеги, поредното предложение на г-н Янков, според  
вижданията му за важността на точките, това са неговите виждания разбира се…, 
който е съгласен с неговото предложение… 

Димитър Янков: Правя компромисен вариант г-н Цъцаров. 
Динко Цъцаров: Ами и аз също ви предложих някакъв компромисен вариант, вие 

не приемате друго мнение освен вашето, но както и да е…. който е съгласен с 
предложението на г-н Янков моля да гласува. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 гласа, приема се. 
Двадесет и третото 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: 

Пътни разходи на медицински фелдшер и доктор от Филиал за спешна 
медицинска помощ гр. Средец; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Средец за 2021 
година на НЧ „Просвета 1930“ с.Голямо Буково във връзка с изпълнение на 
проект „Оборудване, обзавеждане и попълване на библиотечния фонд на 
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библиотека към НЧ „Просвета 1930“ с. Голямо Буково по Договор 
№BG06RDNP001-19.197-0005-C01 от 12.03.2021г. и Анекс от 29.06.2021г.; 

3. 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; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот 17974.202.3 в землището на гр. Средец; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предоставяне на финансови средства на състезателя Марин Димов Димов 
за цялостното му участие в Световното първенство по плажен тенис в 
Сардиния, Италия, което ще се проведе в периода 2-6 септември 2021г.; 

6.  Разглеждане на молба от живущите на ул. „Димитър Юруков“ и 
ул.„Преображенска“ бл.5, бл.6, бл.7 в гр. Средец. 

 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №23 на Общински 

съвет – Средец./ 
 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към работа по точките, които остават в дневния 
ред по реда, по който са записани. ТОЧКА ПЪРВА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на медицински 
фелдшер и доктор от Филиал за спешна медицинска помощ гр. Средец. 

 Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни дейности 
и човешки ресурси” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 348 
28 юли 2021 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  
1. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 

месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз  по направление гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на Вълкан Колев 
Вълканов  – медицински фелдшер към Филиал за спешна медицинска помощ гр.Средец, 
считано от 01.07.2021 г. 
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2. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по направление гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на Цветомир 
Христов Христов – доктор към Филиал за спешна медицинска помощ гр.Средец,  
считано от 01.07.2021 г. 
 

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

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

  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   - 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ВТОРА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на безлихвен заем 
от бюджета на община Средец за 2021 година на НЧ „Просвета 1930“ с. Голямо 
Буково във връзка с изпълнение на проект „Оборудване, обзавеждане и попълване 
на библиотечния фонд на библиотека към НЧ „Просвета 1930“ с. Голямо Буково 
по Договор №BG06RDNP001-19.197-0005-C01 от 12.03.2021г. и Анекс от 
29.06.2021г.. 

Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни дейности 
и човешки ресурси” при общинска администрация. 

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

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



7. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 349 
28 юли 2021 година 

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

местната администрация,  чл.126 от Закона за публичните финанси и във връзка с 
постъпила доклада записка вх. № 92-00-615/06.07.2021 г. от Пенчо Койчев Пенчев – 
Председател на НЧ „Просвета 1930“ с. Голямо Буково за отпускане на безлихвен 
заем  във връзка с изпълнение проект „Оборудване ,обзавеждане и попълване на 
библиотечен фонд на библиотека към НЧ „Просвета 1930„ с. Голяма Буково по 
Договор № BG06RDNP001-19.197-0005-С01 от 12.03.2021 г. и Анекс от 29.06.2021 г. 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  
1. Дава съгласие за предоставяне на безлихвен заем  във връзка с изпълнение на 

проект „Оборудване, обзавеждане и попълване на библиотечен фонд на библиотека 
към НЧ „Просвета 1930„ с. Голяма Буково по Договор № BG06RDNP001-19.197-0005-
С01 от 12.03.2021г. и Анекс от 29.06.2021г., но не по-късно от края на 2021 година, 
при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на дейностите по 
бюджета в определените размери. 
 2. Намалява § 72-01 (Предоставени средства по възмездна финансова помощ)  
(–) 8 942,35 лв. 

1. Увеличава § 72-02 (Възстановени суми по възмездна финансова помощ) 
 (+) 8 942,35 лв. 
 

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

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

  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   - 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов     -  
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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

Динко Цъцаров: Следващата ТРЕТА ТОЧКА 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.   

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 350 

28 юли 2021 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.47 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища в община Средец, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Определя за продажба общинско жилище в блок 1, ул.“Военни блокове“ 

гр.Средец, представляващо апартамент № 3 със застроена площ от 83,34 кв.м., 
избено помещение № 3 с полезна площ от 14,00 кв.м., ведно с 8,851% идеални части 
от общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ ІІІ квартал 89 по 
плана на гр. Средец. За имота е съставен АЧОС № 923 от 13.08.2007 г. 

2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1 в размер на 4530,00 
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 4530,00 лева с Д. П. 
И.. 
 

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



9. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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

  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   - 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ЧЕТВЪРТА ТОЧКА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот 
17974.202.3 в землището на гр. Средец. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – 1глас; “въздържали се” – 3 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 351 
28 юли 2021 година 

 
Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от 

инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот 
17974.202.3 в землището на гр. Средец. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  8 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 3 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев         - 
  4.   Даниел Николов Чолаков       против 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

  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   - 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ПЕТА ТОЧКА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на финансови средства 
на състезателя Марин Димов Димов за цялостното му участие в Световното 
първенство по плажен тенис в Сардиния, Италия, което ще се проведе в периода 
2-6 септември 2021г.. 

 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. Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за 
решение в докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; 
“въздържали се” – няма, Общинският съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 352 

28 юли 2021 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие еднократно да бъдат предоставени финансови средства в 

размер на 1200 лв. (хиляда и двеста лева) на състезателя Марин Димов Димов за 
участието му в Световното първенство по плажен тенис в Сардиния, Италия. 

2. Състезателят Марин Димов Димов да предостави отчет за изразходването 
на отпуснатите средства след провеждането на състезанието. 

3. Предоставените средства са за сметка на планираните по бюджета 
средства по § 42-14 Обезщетения и помощи по решение на общински съвет в дейност 
122 „Общинска администрация“. 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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

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

  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   - 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: И последната ШЕСТА ТОЧКА в дневния ред – Разглеждане 
на молба от живущите на ул. „Димитър Юруков“ и ул. „Преображенска“ бл.5, 
бл.6, бл.7 в гр. Средец. 
 Молбата прочете председателят на съвета. 

Приложен е текста. 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 



13. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 Динко Цъцаров: Подписани са може би стотина човека от живущите на тези 
улици. Коментирахме го по време на комисиите, има и представител на гражданите, 
който присъства тука на сесията. Давам ви думата за изказвания, разисквания и 
предложения по така приложената молба от гражданите. 
 Димитър Янков: Представителя на гражданите може ли да излезе все пак да 
каже. 
 Динко Цъцаров: Това е момчето, заповядайте на трибуната. 
 Иван Иванов: Здравейте на всички. За които не ме познават, Иван Иванов съм, 
живея на „Преображенска“ бл.7. Живея и работя от единадесет години в Брюксел.  
Прибирам се един месец тука в годината, обаче улиците ни са в окаяно състояние 
говоря за ул. „Димитър Юруков“ и ул. „Преображенска“ бл.5, 6 и 7. Искаме да 
разберем има ли някакъв шанс да се направи нещо, някой да ни отговори кога ще 
стане, по какъв начин и това е. Благодаря.  
 Динко Цъцаров: Въпроси към него, ако имате.  
 Димитър Янков: Не. 
 Динко Цъцаров: Казусът е ясен, познаваме ги улиците. За съжаление не са само 
тези улици в града, които се нуждаят от ремонт. 
 Иван Иванов: Но са едни от най окаяните. Аз тези дни обикалям из Средец много 
е  зле ***. 
 Динко Цъцаров: Г-жа Маврова поканих на сесията от страна на общинска 
администрация, към нея, ако има някой въпрос също така. Заповядайте колеги.  
 Иван Кичев: Аз щях да кажа, че то няма смисъл да питаме, няма смисъл да го 
поставяме въпроса, защото кой ще отговори. Г-жа Маврова миналия път й поставих 
тези въпроси, почти същите без цитиране на улици, по принцип, но не стана ясно кой 
решава в този град коя улица да бъде ремонтирана, кой парк да бъде направен, кой 
проект да бъде прокаран, кой да го прокара този проект и да го изпълни и т.н. Това е 
безспорна истина, която смятам, че  трябва да си ментално дерайлирал, за да не можеш 
да прецениш тънките хватки, които ползва кмета. Така, че в случая какво да я питаме 
жената, да се черви заради него, той решава кое да се прави и кое да не се, няма какво 
да го обсъждаме тука, а че е належащо и не само за тези улици, както и вие казахте г-н 
председател, прекалено много улици има, които са належащи. Като дойде на 
следващата сесия момента да говорим за отчета за седем годишния период ще стане 
ясно и там какви чудесии са, така че аз не виждам какво има да коментираме повече в 
тази връзка. Ние сме – за, да бъдат направени, въпросът е как и кога ще благоволи 
царя. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте г-н Янков. 
 Димитър Янков: Уважаеми колеги, аз все пак имам нещо като проект за 
решение. Искам да се обърна и към представителя на гражданите, също така няма 
какво да се крие, то стана въпрос и на комисиите, аз също живея на същата тази улица 
„Димитър Юруков“. Нямам отношение към съответната подписка, нито пък съм  
инициатор, даже не съм  я подписал, просто не ми е дадено, иначе щях да я подпиша и 
като обикновен гражданин. Наясно сме, че всички улици, много са улиците, които 
имат нужда от ремонт, в крайна сметка, за да може общинския съвет да направи 
преценка за въпросните най-спешни улици, които са в най-тежко състояние, сега аз 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

съм пристрастен, не мога да кажа, че „Димитър Юруков“ е в най-тежкото състояние, 
мога да кажа, че е в изключително тежко състояние на пътната настилка. Вероятно има 
и други улици в града и съм виждал и други поне в подобно състояние дори и малко по 
леко да е няма значение. Моето предложение е следното, да приемем един проект за 
решение, в което да възложим на кмета на община Средец да направи една 
калкулация, първо, колко ще струва един частичен поне текущ ремонт, защото 
действително ситуацията е плачевна. Второ, колко ще струва един основен ремонт на 
въпросната улица, сега за текущия и това нещо да се случи няма никакъв проблем, 
хайде ако не се случи в месец август, поне в месец септември да ни се представи на 
общинския съвет подробна калкулация и ние да преценим дали ще се спрем на един 
частичен текущ ремонт в настоящата година или примерно това нещо ще го 
прехвърлим в бюджета за следващата година. Ако има и други подобни подписки и 
сигнали съответно трябва да се произнасяме по същия начин. Да се представя на 
общинския съвет калкулация, да се запознаем на място, ако трябва и да преценим кои 
улици трябва приоритетно да се ремонтират. Със сигурност „Димитър Юруков“ е една 
от тях и нека да започнем с нея. Не можем да направим вкупом ремонт на всички 
улици в града, но можем да се постараем там където ситуацията е най-зле да се свърши 
някаква работа. Това е моето предложение за проект за решение като тази точка трябва 
да продължи да се разглежда след като се представи въпросната калкулация в 
деловодството на общински съвет, да се вкара непосредствено в дневния ред и да се 
взема решение по отношение на това в тази година ли ще се правят някакви текущи 
ремонти или ще се отлага в бюджета за следващата година. Това е моето предложение, 
благодаря ви. 
 Динко Цъцаров: И аз благодаря. Г-жо Маврова, как стоят нещата с възлагането 
на текущ ремонт, за основен е ясно, че евентуално трябва да се предвиди в бюджета за 
следващата година. 
 Живка Маврова: Да, той трябва да има изготвена проектна документация да се 
спазят всички точки на ЗУТ. За текущ ремонт е по принцип след преценка и с 
възлагане, по същия начин ще бъде обявена пак обществена поръчка. 
 Динко Цъцаров: Това, което говори колегата.., все пак трябва някаква калкулация 
да се направи за да е ясно каква ще е стойността, дали има пари в бюджета или не. 
 Живка Маврова: Да, по принцип можем да представим такава калкулация 
съответно вие да решите какво е най-удачно и кое е най-добре и кое може да се 
прогнозира в рамките на тази година или за следващата. 
 Динко Цъцаров: А по принцип на какъв етап са, вие предполагам, че имате 
някакъв поглед и за други улици, които се нуждаят от ремонт. Как се планира кога и 
коя  точно да бъде ремонтирана. В смисъл, каква е процедурата и има ли някакъв срок,  
месец до който се дават тези неща, за да влязат в бюджета или… 
 Живка Маврова: Ами има до края на месец август, до август-септември се 
изготвят нещата после вече трябва ***. 
 Иван Кичев: Две сесии го задавам този въпрос г-н Цъцаров, не си ли спомняте и 
г-жа Дамбулова го записа в един тефтер и къде изчезна този.. като на Златанов ли 
беше, какъв беше оня, тефтера изчезна. 
 Динко Цъцаров: Надявам се на мен да ми отговорят. 
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 Димитър Янков: Е, то остава и на председателя да не отговорят г-н Цъцаров, 
вече хептен ще сме олекнали общинския съвет. 

Динко Цъцаров: Добре, аз ще задам въпроса така, комисия ли ги определя тези 
улици. 
 Живка Маврова: Да, по принцип комисия. 
 Динко Цъцаров: В какъв състав е тази комисия. 
 Живка Маврова: Състав…в момента не мога да ви отговоря. 
 Динко Цъцаров: Колеги, това сме го коментирали много пъти. При положение че 
има такава комисия, ние, за да можем да отговаряме адекватно,  както  на господина, 
който присъства тук, съответно и на други въпроси от страна на гражданите, мисля че 
трябва  да имаме представител от общинския съвет в нея. В тази връзка,  молбата ще 
ми е, щом има такава комисия да ни запознаете, да видим и евентуално на следващата 
сесия ние да вземем решение да изберем представители от общинския съвет, които да 
участват при вземане на решенията и съответно да могат и да отговарят адекватно на 
въпросите на гражданите. Това е моето предложение колеги. 
 Иван Кичев: Ние го подкрепяме. 
 Димитър Янков: Ако искате можем да го вържем като решение в тази докладна, 
но да, може и да го отложим за следващата сесия. 
 Динко Цъцаров: Да, докладна за следващата сесия, мисля да е нещо от рода: В 
съответната комисия, /предполагам, че си има име/, предлагаме двама представители 
на общинския съвет, това е моето виждане. Добре, а в какъв срок може да се направи 
тази количествена сметка евентуално за да се вземе решение и да се отговори на 
жалбоподателите.  
 Живка Маврова: По принцип много бързо може да се направи. След оглед на 
място ще се направи, то е въпрос на измерване и на изчисления.  

Димитър Янков: Това много бързо седмица ли е, месец ли или... 
Живка Маврова: Да, може да бъде за седмица, може да бъде за десетина дена 

нали въпроса е … 
 Димитър Янков: Ще сме ви благодарни, ако за десетина дни се направи 
въпросната калкулация и се изпрати до общинските съветници. 
 Динко Цъцаров: Добре, други предложения колеги. …Ако нямате гласуваме 
предложението на г-н Янков… 
 Димитър Янков: С една добавка, в срок хайде нека да са петнадесет дни, няма да 
е проблем нали.  
 Динко Цъцаров: Да. Възлага на общинска администрация… 
 Димитър Янков: Възлага на кмета на община Средец и общинска администрация 
да изготвят количествени стойностни сметки за текущ ремонт на ул. „Димитър 
Юруков“ и „Преображенска” бл. 5, 6 и 7, респективно и за основен ремонт на същите  
и да бъдат предоставени на общинските съветници в срок до петнадесет дни. 
 Живка Маврова: Само да изясним, че за основен ремонт няма как да направим 
подробно количествено стойностна сметка, защото тя е обвързана с проектна 
документация. 
 Димитър Янков: Добре, нека да е само първото. 
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 Иван Кичев: Тя г-жа Колеолова е няма, но чисто финансово, ако се вземе 
решение да бъде ремонтирана тази улица, имат ли идея как може да стане трансфер на 
средства, от къде. Аз затова исках тя да е тука евентуално да каже каква възможност 
има. 
 Динко Цъцаров: Ами те след като изготвят сметката, ние ще го коментираме тука 
на сесията и тогава евентуално главния счетоводител ще каже има ли от къде да се 
отделят средства, сега не се знае за каква сума става въпрос. 
 Димитър Янков: Да за парите тогава можем да го коментираме вече и с главния 
счетоводител.  
 Динко Цъцаров: Добре, гласуваме предложението на г-н Янков, който е съгласен 
моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 353 
28 юли 2021 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Възлага на кмета на община Средец и общинска администрация да изготвят 
количествено стойностни сметки за текущ ремонт на ул. „Димитър Юруков“ и 
ул.„Преображенска” бл. 5, 6 и 7, които да бъдат предоставени на общинските 
съветници в срок до петнадесет дни. 
 

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

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

  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   - 
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  15.  Тодор Стаматов Стаматов     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 
закри Двадесет и третото заседание на Общински съвет на община Средец. 
 
 
30.07.2021г.         
 гр. Средец 
 
 
 
 
Изготвил протокола:                      

     /Даниела Петрова/ 
 
 
 
 
 
 

                                                              Председател: 
                                                                                   /Динко Цъцаров/ 
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