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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. № 96-00-09 
     07 септември 2021 год.  
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 24 
 
 

 
 
На 31 август 2021 година /вторник/ 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 четвъртото заседание на 
Общински съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника: 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова 
  2.   Валери Димитров Ангелов 

3.   Владислава Станилова Цанева  
4.   Георги Димитров Вълчев  
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.  Петьо Георгиев Колеолов 

   13.  Стоянка Стоянова Кисьова 
   14.  Тодор Стаматов Стаматов 

  15.  Янко Калудов Германов 
Отсъстваха по уважителни причини Даниел Николов Чолаков и Яна Иванова 

Биюкова. 
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 Заседанието бе открито в присъствието на  кмета на община Средец – инж. Иван 
Жабов; зам.-кметът на общината – г-жа Николина Дамбулова; представители на 
общинска администрация и гости. 

 
Динко Цъцаров: Добро утро уважаеми колеги. Добре дошли на Двадесет и 

четвъртото редовно заседание на Общински съвет – Средец, имаме необходимия 
кворум, откривам заседанието.  Преди да продължим предстои да изберем секретар на 
днешната сесия, имате думата за  предложения. …Ако нямате предложения, моето е     
г-жа Кисьова да стане секретар на заседанието, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Стоянка Кисьова зае своето място. 

Динко Цъцаров: Колеги, предложен ви е проекта за дневен ред, който разгледахме 
снощи по време на постоянните комисии, състои се от двадесет и една точки. Имате ли 
предложения за промяна в дневния ред, допълнения също така. …Ако нямате, 
гласуваме проекта за дневен ред, който е съгласен с него, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Полагане на клетва от общински съветник; 
2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 

Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и 
неговите комисии за периода м. януари 2021г. – м. юни 2021г.; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода 
м. януари – м. юни 2021 година; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на годишен отчет на Кмета на община Средец за осъществената 
концесионна дейност и изпълнение на концесионните договори през 2020 г.; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 
план за развитие на Община Средец 2014-2020 г. през 2020 година; 

6. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в 
Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в 
с.Голямо Буково; 
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8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 
24712.57.339, находящ се в землището на с. Дюлево; 

9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 
17974.42.918, находящ се в землището на гр. Средец; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот 17974.26.529, находящ се в землището на гр. Средец, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот 20273.42.46, находящ се в землището на с. Дебелт, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Създаване на Общинска комисия по безопасност на движение по пътищата 
на територията на община Средец;  

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване по покана за подбор на проектни предложения, процедура 
BGLD-3.002  „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“, 
финансирана по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и 
подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.; 

14.  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; 

15.  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 ІІ-42, кв.10 в 
с. Вълчаново; 

16.  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 ІІІ-42, кв.10 в 
с. Вълчаново; 

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

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 17974.202.3 в землището на гр. Средец; 

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

21.  Питания. 
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/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №24 на Общински 
съвет – Средец./ 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЪРВА следва от дневния ред – Полагане на клетва 

от общински съветник. Уважаеми колеги, на 11.08.2021г. колегата Мартин Тодоров 
Джермов подаде заявление в деловодството на ОбС в което моли да бъдат прекратени 
правомощията му като общински съветник по лични причини. Съответно аз съм 
уведомил общинската избирателна комисия, която със свое решение от 16.08.2021г. 
прекратява предсрочно пълномощията на Мартин Джермов като общински съветник и 
обявява за избран общински съветник Антоанета Станкова Колеолова. В изпълнение на 
чл.32, ал.1 от ЗМСМА обявения за избран общински съветник трябва да положи клетва 
и подпише клетвен лист. Г-жо Колеолова, ще ви помоля да повтаряте клетвата след мен. 

 
 „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и 
законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на 
гражданите от община Средец и да работя за тяхното благоденствие.”  
 

След като произнесе клетвата г-жа Антоанета Станкова Колеолова подписа 
клетвен лист. Клетвения лист е неразделна част от материалите на заседание №24 на 
Общински съвет. 
 
 

Залата напусна кметът на община Средец – инж. Иван Жабов 
Динко Цъцаров: С пожелание за успешна и ползотворна работа на колежката,  

продължаваме с ТОЧКА ВТОРА по дневния ред – Докладна записка от Динко 
Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за 
дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. януари 
2021г. – м. юни 2021г.. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 354 
31 август 2021 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема представения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА Отчет за дейността на 

Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. януари 2021г. – м. юли 
2021г.. 
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Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на 
Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2021 година. 
 Докладва Николина Дамбулова – зам.-кмет на община Средец. 
 Динко Цъцаров: Колеги, запознати сте с отчета, коментирахме го миналия месец 
по време на комисиите, имате думата за изказвания по докладната. Г-н Янков, 
заповядайте. 
 Димитър Янков: Уважаеми колеги общински съветници, първо да поздравя новия 
член на общинския съвет г-жа Колеолова, както и присъстващите на тази сесия 
граждани, радвам се, че все пак има някакво присъствие, макар и малобройно. С цел 
пестене на процедурно време не се изказах по предната докладна където беше отчета за 
дейността на общинския съвет, ние горе-долу гледаме да си вършим по някакъв начин  
работата, най малкото присъстваме в залата. Що се отнася до отчета за изпълненията, 
докладната записка, която прочете г-жа Дамбулова от кмета на община Средец за 
отчета за изпълнение на решенията на общинския съвет може определено да се каже, че 
тука имаме доста големи пробойни. Първо, една голяма част от решенията, говоря като 
цяло за наблюденията ми по време на целия този мандат, се изпълняват или с големи 
закъснения или чисто и просто не се изпълняват. Като пример мога да посоча въпроса 
поставен за детската площадка, централната градска детска площадка, която трябваше 
да мине повече от година време от момента в който беше поставен въпроса на дневен 
ред първо от г-жа Чобанова, после от мен. Най-накрая нещата се случиха, но 



6. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

тенденцията продължава. Само за пример ще посоча и нещо, което беше взето като 
решение на общинския съвет на предната юлска сесия, разгледахме една докладна 
записка по молба на жители на ул. „Димитър Юруков“ и прилежащите блокове по 
„Преображенска“ за ремонт на въпросните улици. Беше взето решение да се представи 
една количествена и стойностна сметка, г-жа Маврова каза, че не е проблем да я 
представи за една седмица, ние и дадохме две седмици срок. До настоящия момент, 
предполагам… 

Динко Цъцаров: Не е представена. 
Димитър Янков: Ясно, бих се изненадал, ако вие не сте я препратили. Значи 

въпросната сметка дали е изготвена или не е изготвена не ни става ясно, при всички 
положения не е изпратена. А това е едно важно решение, аз очаквах да има дори 
внесена докладна записка по темата от общинска администрация, визирам кмета на 
община Средец, такава докладна записка не беше внесена, в смисъл тя трябваше да се 
каже дали има общината финансовата и оперативна обезпеченост да свърши работа по 
ремонта на въпросната улица или отлагаме за следващата календарна година. Най-
малкото нещо трябваше да се върне някакъв отговор на гражданите по тази улица, не 
знам такъв отговор дали е върнат, г-жа Дамбулова е може би в течение, ако знаете дали 
е върнат такъв отговор. 

Николина Дамбулова: Няма върнат отговор, изготвя се ****. 
Димитър Янков: Няма върнат отговор, благодаря ви, такива са и моите 

предположения. И сега ние ще гласуваме въпросния отчет, аз категорично при този 
начин на работа не мога да подкрепя въпросния отчет и няма да го подкрепя. Оставям 
на колегите вече да преценят. Управляващата група както виждам е в състояние да го 
направи, което няма нищо лошо, но и нещата трябва и да се кажат. Другото, което е,  
много се зарадвах, че г-н кмета видях на трибуната, радвам се, че най малко уважи 
заклеването на новата колежка, но в момента не е в залата и задавам въпрос, ако ви е 
известно г-н Цъцаров... 

Динко Цъцаров: Не ми е известно, знам че ще има пресконференция във връзка с  
проект… г-жо Дамбулова? 

Николина Дамбулова: Норвежкия проект, има кръгла маса с представители, които 
пристигнаха снощи и няма как да не присъства кмета. 

Димитър Янков: Пресконференция. Сега и в тази връзка и пак по темата ще 
отбележа някои факти, които са показателни колеги и надявам се да бъдат предадени на 
г-н кмета, една статистика. Трудничко беше да я направя, защото изискваше доста 
ровене. Обръщам внимание, мандат 2011-2015г. общ брой заседания на Общински 
съвет – Средец, в този мандат бях и аз тогава и колегата Вълчев и други колеги, които 
виждам на банките, общ брой заседания шестдесет и три на Общински съвет – Средец, 
отсъствия на кмета точно десет, което означава 16% отсъствия. Не са малко, но все пак 
до известна степен може да се приеме, че нещо е оперативно оправдание. Мандат 2015-
2019г. общ брой заседания четиридесет и девет, отсъствия единадесет – 22% отсъствия 
за предходния мандат, аз не съм бил тогава тука, но статистиката това показва. Мандат 
2019-2023г. общ брой, обръщам внимание присъствени заседания, защото имахме и 
неприсъствени такива, три доколкото си спомням или две, присъствените заседания са 
двадесет, отсъствията на кмета от тези присъствени заседания са десет, 50% отсъствие. 
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Градацията е впечатляваща от тази статистика, от 16% отсъствия през първия мандат на 
г-н Жабов, към 22% отсъствия през втория, до 50% през третия към настоящия момент. 
Днешното заседание не го броя за присъствие, ако е само това което беше до момента. 
Тази пресконференция може и да е важна, но винаги би могло да се отложи, да не 
говорим, че въпросните отсъствия на кмета, докато ние стоим тука, той си пие кафето 
отсреща на „България“ и това не е еднократно. За това остава отворен въпросът доколко 
ние като общински съветници си вършим първо работата и другия въпрос е доколко г-н 
кмета си върши работата. Надявам се всеки един да се замисли след настоящото 
изказване по отношение на това какви мерки трябва да се предприемат. И според мен 
управляващата група трябва да си покани кмета когото подкрепят и да проведе едни 
сериозни разговори с него, защото тази тенденция е крайно негативна и говори зле 
освен и за него, говори зле и за Общински съвет – Средец. Така, аз ще приключа с 
настоящото изказване, има доста въпроси и наши от групата на СДС, и от граждани, на 
които сме поели ангажимент да зададем, но ако г-н кмета не дойде и то освен, че не е 
тука да защитава докладните, ако не дойде и да отговаря на въпросите, просто нашето 
седене в зала от този момент нататък се превръща чисто просто в една порочна 
подкрепа на едно порочно поведение. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. Заповядайте г-н Кичев. 
Иван Кичев: И от мен честито на новия член на общинския съвет. Аз ще бъда 

съвсем кратък и конкретен в питането си. Първият ми въпрос е във връзка с Решение 
№304 от 28.04.21г. само, че не виждам кой може да ми даде отговор, интересува ме в т.1 
са залегнали няколко ремонта, шест на брой, за които сме гласували трансфер на 
средства, някой може ли да отговори какво е изпълнено от тези шест точки до момента 
от администрацията.  

Николина Дамбулова: Съжалявам нямам го пред себе си г-н Кичев, за да може да... 
 Иван Кичев: Искате ли да ви ги прочета, защото решението е пред мен. 1. Ремонт 
на улици в с. Зорница - 90х. лв.; 2. Ремонт на улици в с. Драчево - 30х. лв.; 3. Ремонт на 
общински път Средец-Проход - 49х. лв.; 4. Ремонт на общински път – пътен участък 
прословутия Суходолски - 129х. лв.; 5. Ремонт на общински път Малина – Орлинци -  
84х. лв.; 6. Ремонт на общински път с. Загорци - разклона за с. Орлинци -  77х. лв. 
 Николина Дамбулова: Да, мога да ви отговоря, за четвъртокласна пътна мрежа има 
обявена обществена поръчка, която не е приключила още, а останалите предстоят. 
 Иван Кичев: Не е приключила, какво ще рече, няма избор още. 
 Николина Дамбулова: Т.е. срока за подаване, да няма избор, в период на срок за 
подаване на документи по тези последните за четвъртокласна пътна врежа. 
 Иван Кичев: И искам само да напомня, че в същото това решение е включена една 
т. II. Общинска администрация се задължава преди възлагането на съответните ремонти 
да уведоми Общински съвет – Средец, чрез неговия председател. Г-н председател, вие 
някакво уведомление получили сте до момента. 
 Динко Цъцаров: Не, не съм получил. 
 Иван Кичев: Не сте получил. Просто го напомням, че сме взели това решение. 
 Николина Дамбулова: Те не са започнали ремонтите. 
 Иван Кичев: Добре, за това питах какво е изпълнено, за да не е пропусната точка 
втора. И вторият ми конкретен въпрос е във връзка с Решение №299 - Даване на 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

съгласие за използване на отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, 
за закупуване на специализирана техника за отпадъци, питането ми е конкретно – 
гласувахме една сума за закупуване на контейнери и съответно камион ли как се води за 
сметоизвозването, сметопочистването. На какъв етап са нещата там, защото не знам 
дали сте свидетели за онзи ден, но в Дюлево например хората започнаха да си трупат 
боклука пред кметството, аз не съм бил свидетел не мога да гарантирам, но по техни 
думи казват, че около месец не е чистено. Аз не го вярвам честно казано това нещо, най 
вероятно е преувеличено, но определено има затруднение с тази остаряла техника, 
доколкото знам единия камион е в ремонт. Какво стана с поръчката за новия, гласували 
сме средствата, има ли ги средствата, няма ли ги, какво се случва с тази поръчка, 
защото това е един изключително актуален въпрос и ако продължаваме така да го 
отлагаме може да започне и утре пред община Средец в смисъл пред сградата да 
трупаме боклуци, защото тука не малко места има и в Средец, които са в подобно 
състояние. И тука по скоро не отправям упрек към ръководството на ОБЧ, убеден съм 
че там се полагат максимални усилия да се извършва това почистване на града, но с 
тези възможности с които разполагат може би това е резултата. Може ли някой да 
отговори. …Няма отговори. Ами благодаря за отговорите. 
 Динко Цъцаров: Други желаещи за изказване има ли колеги. 
 Димитър Янков: Една кратка вметка от място, някой може да ми отговори, защото 
пак е свързано с решение. Не е конкретно решение и все пак по време на приемането на 
бюджета беше упомената пресечката „Христо Ботев“ и „Димитър Благоев“ където 
имаше интензивни пътно-транспортни произшествия около петнадесет броя доколкото 
знам към настоящия момент, слава богу до момента няма смъртен случай или тежки 
физически увреждания. Но там доколкото виждам само на земята е сложен един надпис 
стоп и  си мисля, че той е сравнително нов, но говорихме за по адекватно обезпечаване 
със светлинна сигнализация, такова нещо няма. Някой може ли да ми каже. 
 Николина Дамбулова: Да, ще бъдат поставени г-н Янков светещи знаци, които да 
обозначават ***. 

Димитър Янков: Добре, благодаря, дано се стигне до необходимото обозначаване. 
Динко Цъцаров: На част от улиците има вече поставени такива знаци. Колеги, ако 

няма други изказвания, преминаваме към гласуване на проекта за решение в докладната 
- Приема отчета на кмета на община Средец за изпълнение на решенията на Общински 
съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2021 година, който е съгласен моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – 3 гласа, Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 355 
31 август 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Приема отчета на кмета на община Средец за изпълнение на решенията на 
Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2021 година. 
 

Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 3 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на годишен 
отчет на Кмета на община Средец за осъществената концесионна дейност и 
изпълнение на концесионните договори през 2020 г.. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 
администрация. 

Динко Цъцаров: Четиринадесет броя действащи концесии имаме, годишните 
приходи за 2020 г. са в размер на 29 452лв., също така има неиздължени концесионни 
вноски към датата на отчета - 5 880лв. Колеги, имате думата. 

Иван Кичев: Аз имам питане във връзка с неиздължените, извинявам се че от 
място. Тъй като пише, че „през 2020 г. по отношение на действащите към момента 
концесионни договори, там където е констатирано неизпълнение, към концесионерите 
от длъжностно лице  са отправени напомнителни писма, за изпълнение на договорните 
задължения“ това единственото ли е което е предприето като действие към тези 
концесионери. Горе не става ясно към датата на отчета, но той отчета се поразтегли 
малко във времето, за коя дата става въпрос, че са неиздължени 5880лв. и евентуално от 
тях нещо събрано ли е до момента, можете ли да отговорите.  
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Юлияна Иванова: Тази дължимата сума е за 2020г. за двата договора за с.Суходол. 
Иван Кичев: Не, защото горе конкретно става към датата на отчета изрично е 

изписано, неиздължените концесионни към дата на отчета, за това питам горе-долу има 
ли конкретна дата.  

Юлияна Иванова: За цялата 2020г. това са дължимите суми и вече тя след всека 
следваща дата тя се увеличава с годишния инфлационен процент. А следващата стъпка 
след уведомителните писма е извършена, предадени са двата договора към частен 
съдебен изпълнител за събиране на дължимите суми по двата договора за село Суходол. 
Предприети са мерки за събиране на сумите чрез съдебен изпълнител. 

Иван Кичев: И реално нищо не е събрано от тези 5800лв., защото нали говорим за 
2020г., но до момента нищо не е събрано. 

Юлияна Иванова: Да. 
Иван Кичев: А към останалите. 
Юлияна Иванова: Други няма, те са двата. 
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” – 10 гласа; “против” – 1глас; “въздържали се” – 4 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 356 
31 август 2021 година 

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

местната администрация, във връзка  с чл.40, ал.2, т.2 от Закона за концесиите, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Одобрява годишния отчет, относно осъществената концесионна дейност през 
2020 г. в община Средец и изпълнението на концесионните договори /Приложение №1/. 
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Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 4 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ПЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на 
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на 
Община Средец 2014-2020 г. през 2020 година. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 
администрация. 

Динко Цъцаров: Въпроси има ли колеги. 
Димитър Янков: Имам изказване.  
Динко Цъцаров: Да, заповядайте. 
Димитър Янков: Но ще започна с въпрос към докладчика – развива ли се община 

Средец. Имаме план за развитие всичко е окей, развиваме ли се, в каква посока се 
развиваме. В посока да тънем в боклуци. Както беше споменато от г-н Кичев, както 
имам намерение като дойде времето за въпросите, да поставя конкретно въпроса. Ние 
не може да осигурим елементарни услуги на населението на общината и говорим за 
план за развитие. Ясно ми е, че този план е едно формално изискване, което в един 
момент трябва да се гласува на определен период от време, обаче много са нещата, 
които се ***. И с цел да не обяснявам отрицателен вот, сега ще кажа, че моят вот по 
отношение на този план ще е против. Друго мога да кажа, искаме от гражданите на тази 
община да си плащат данъците, най-високите данъци в страната, най-високите данъци в 
страната, водим София колеги. Опитахме да блокираме една докладна за увеличаване 
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на данъците още в началото на този мандат и то при положение, че година две преди 
това пак бяха увеличавани. След което вкарахме и докладна, която просто не мина, за 
сваляне на въпросните данъци. Изискваме от гражданите на общината да плащат 
несъразмерно високи данъци в т.ч. и цени на услуги и не им предоставяме нищо. Това е 
голата истина във връзка с развитието на община Средец, благодаря. 

Динко Цъцаров: Други изказвания има ли колеги. Заповядайте г-н Кичев. 
Иван Кичев: Отново ще бъда съвсем кратък и ще обоснова, защо ще гласувам 

против приемането на отчета базирайки се само на няколко цитата. В дял икономика 
започваме със следното изречение: икономическото развитие на община Средец бележи 
известен ръст спрямо началото на програмния период през 2014г., по показателно от 
това не знам какво да коментирам, бележи известен ръст за седем години. При 
запазване на сегашната демографска ситуация, връщам се в по предния абзац, 
населението на община Средец ще продължи да намалява и през следващите години, 
много сериозен показател. Другото, което е интересно: по-голямата част от 
междуселищната пътна мрежа е в много лошо състояние, редица съоръжения се 
намират в лошо състояние. И в крайна сметка изводите най-накрая на целия отчет също, 
годишния мониторинг за изпълнението на общинския план за развитие на база 
специфични индикатори показва известно подобряване на икономическото развитие на 
общината, това което коментирахме преди малко да не го цитирам цялото. Радвам се 
поне, че в голяма степен обективно е изписан доклада и дава реална представа за 
състоянието на общината. Иначе реализираме страшно много проекти само че не 
виждам ефекта от тези проекти, сега ще приемем днес и съответно проект за поредното 
интегриране на ромската общност в общината и така нещата продължават към 
естественото си развитие. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Има ли други изказвания колеги. …Ако нямате, подлагам 
докладната на гласуване, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 4 гласа; “въздържали се” –  1 глас, Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 357 
31 август 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и § 37 
от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за регионалното развитие, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план 

за развитие на Община Средец 2014-2020 г. за 2020 година.  
 

Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 4 



34. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА продължаваме – Докладна записка от Динко 
Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на 
членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61, ал.3 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Чакам вашите предложения. Заповядайте колеги за предложения. 

…Аз имам едно предложение единия член в тази комисия да бъде г-жа Антоанета 
Колеолова. Заповядайте за още един представител от различна от ГЕРБ политическа 
сила. 

Иван Кичев: Петьо Колеолов предлагам аз. 
Петьо Колеолов: Аз бях досега. Давам си отвод. 
Динко Цъцаров: Аз ще предложа г-н Иван Кичев да участва в тази комисия. 

Колеги, гласуваме двете предложения, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 358 
31 август 2021 година 

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

местната администрация и във връзка с чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Избира за членове на Комисията за провеждане на публични търгове или 
публично оповестени конкурси общинските съветници: Антоанета Колеолова и Иван 
Кичев. 
 
 
 Динко Цъцаров: Продължаваме с  ТОЧКА СЕДМА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под 
наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Голямо Буково. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост“ в 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  № 359 
31 август 2021 година 

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

администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Отдава под наем, чрез процедура на търг с тайно наддаване, общинско 
помещение с площ от 24 кв.м., разположено в североизточната част на втори етаж 
от масивна двуетажна сграда - кметство с обща з.п. на сградата 184 кв.м., изградена 
в УПИ І, кв. 13 по плана на с. Голямо Буково, с Акт за ПОС № 200/ 08.06.1998 г., при 
граници за помещението: север и изток-външен зид, запад-помещение, юг-коридор, при 
граници на имота: от три страни улица, УПИ ІІ и УПИ VІІІ.  

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за помещението с площ от 24 
кв.м. в размер на 24,00 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 наем за срок от 5 години. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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

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

 Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване 
на поземлен имот с идентификатор 24712.57.339, находящ се в землището на 
с.Дюлево. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 
гласа, Общинският съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 360 

31 август 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: 
 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с 
идентификатор 24712.57.339 по КККР на с. Дюлево с площ 3000 кв.м. с начин на 
трайно ползване - пасище, десета категория в м.”До село” с граници и съседи: 
24712.57.29, 24712.57.146, 24712.57.52, 24712.57.340, 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. 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 5 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
 Динко Цъцаров: 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 17974.42.918, находящ се в 
землището на гр. Средец. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 
гласа, Общинският съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 361 

31 август 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: 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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

идентификатор 17974.42.918 по КККР на гр. Средец с площ 2000 кв.м. с начин на 
трайно ползване- пасище, трета категория в м.”Дервишки път” с граници и съседи: 
17974.42.917, 17974.42.919, 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 – 15 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 5 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
 Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.26.529, 
находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в 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” – 9 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 5 
гласа, Общинският съвет прие 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 362 
31 август 2021 година 

 
Общински съвет не приема предложения проект за решение в докладната 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 
17974.26.529, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 5 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров  въздържал се 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
 Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 
20273.42.46, находящ се в землището на с. Дебелт, от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в 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” – 9 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 5 
гласа, Общинският съвет прие 
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 363 
31 август 2021 година 

 
Общински съвет не приема предложения проект за решение в докладната 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 
20273.42.46, находящ се в землището на с. Дебелт, от публична общинска собственост 
в частна общинска собственост. 

 
 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 5 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров  въздържал се 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 Димитър Янков: Обяснение на отрицателен вот. Защо не беше приета тази 
докладна и предходната, аз гласувах против единствено, а не въздържал се, то резултата 
е същия, за да мога да взема отношение по отрицателен вот. И не беше приета уважаеми 
колеги от управляващата група, защото г-н кмета не е в залата да си защитава 
докладните. Държа да го кажа на всички и с цел да няма погрешни интерпретации, 
причината за това да не се приемат тези две докладни е тази. Групата на СДС, виждам, 
че и БСП, правили сме жестове по отношение на такъв тип докладни, които се изискват 
две трети, но аз ви заявявам, от този момент нататък, че поне от нашата група такива 
жестове няма да се получават за нищо да се дават. Кметът да благоволи да присъства в 
сесиите, ако иска подобен тип докладни да минават в дневния ред, а не да се измива 
ръцете видите ли с лошо настроената към него опозиция, която работи против 
интересите на общината. Против интересите на общината това са формулировките на   
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г-н кмета пред медии и на други места. Е казвам кой работи против интересите на 
общината, това е самия той. Благодаря. 
 
 
 Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме със следващата ТОЧКА 
ДВАНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 
Средец относно: Създаване на Общинска комисия по безопасност на движение по 
пътищата на територията на община Средец. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 
администрация. 
 Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за предложение кой да бъде представителя 
на общинския съвет в тази комисия. 
 Димитър Янков: А нямаме ли думата за въпроси. 
 Динко Цъцаров: Имате думата и за въпроси и за предложения, и за изказвания. 
 Димитър Янков: Благодаря г-н председател, ще се възползвам. Какво ще прави 
тази комисия с простички думи, може ли докладчика да ми отговори. Комисия хубаво 
по безопасност на движението, една разширена комисия в която трябва да има наш 
представител, няма лошо, че сте се сетили общинска администрация за 
представителство на общинския съвет. Ще ви кажа и в каква връзка ви питам, има една 
друга комисия, която е свързана с поставени на знаци и т.н. и в тази връзка се опитвам 
да задам въпроса няма ли връзка между действията на едната комисия и другата 
комисия с цел да се налага нова комисия, не могат ли да се обединят двете комисии. 
 Юлияна Иванова: Става въпрос за същата комисия. Досега е била назначена 
комисията от кмета на община Средец, но във връзка с промяна в Закона за движение 
по пътищата трябва да се приеме с решение на общински съвет такава нова комисия. 
 Димитър Янков: Благодаря, тя беше една от последните докладни, извинявам се, 
ако понякога оставам  впечатление, че не съм внимавал. Сега, към този наш 
представител който и да бъде той избран, обръщам внимание на един проблем поставен 
още в предния общински съвет, доколкото си спомням от г-н Гърков. Въпросът е 
следния, защо е затворена за движение на МПС тупиковата улица „Лиляна Димитрова“, 
тупикова в смисъл, че има ограничение за преминаване с декоративни кашпи, 
бетонните саксии знаете ги, как ще се осигури при нужда най-пряк достъп на линейка 
до адрес на цитираната улица или примерно даже и при евентуален инцидент от с друг 
тип - пожари, достъп на автомобили за бърза помощ и т.н. Там е изключително силно 
ограничено на това място, ако се сещате срещу магазин „Дружба“ от другата страна има 
ограничения надолу и там се получава един затворен район буквално. Влиза се от 
останалите улици от едната страна, имайте предвид, че мястото е така затворено, 
защото няма възможност да обръща примерно, ако влезе някой да обърне и да излезе, 
както е нормално да се прави при подобен тип ***. Обръщам внимание на който и да е 
наш представител и към цялата комисия, този въпрос да се преразгледа наново и да се 
прецизира. Надявам се колегата който е избран да не забравя, защото е много важен 
момент, там въпроси се задават, чуват се какви ли не слухове заради еди кой си, няма 
сега да ги коментирам, защото не ми се ще да наддавам ухо на подобни неща. Но ако и 
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този път това нещо не се промени с новата комисия, значи действително ще започна да 
мисля, че там улицата е затворена с цел да се осигури някакъв комфорт на някой си 
конкретен човек. Благодаря. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте колеги за други изказвания и предложения кой да 
бъде колегата. Г-н Кичев. 
 Иван Кичев: Аз няма да правя изказване, предлагам за член на комисията г-н 
Янков, тъй или иначе той си е в течение на нещата, така че моето предложение е за 
него. 
 Димитър Янков: Благодаря на г-н Кичев, конкретната комисия обаче не е комисия 
която се събира с еднократна изява, а пък аз съм сравнително доста зает човек и ще 
помоля да разберете, така, че си правя отвод по отношение на тази комисия, защото 
нейната работа е постоянна, трябва да е сравнително човек който… 
 Иван Кичев: На каква периодичност се събират. 
 Юлияна Иванова: Трябва да е председател на комисия. 
 Динко Цъцаров: Това изискване на закона ли е така както сте го записали – 
„председател на комисия в направление, чиято дейност е свързана с БДП”. Аз затова на 
комисии ви предложих г-н Чолаков като председател на комисията по „Законност и 
обществен ред“, защото ние нямаме точно за безопасност на движението по пътищата. 
 Димитър Янков: Той поне е юрист. Аз бих подкрепил г-н Чолаков. Благодаря все 
пак на г-н Кичев за предложението. 
 Иван Кичев: С това пояснение всъщност отпада ***. Вие сте го коментирали не го 
съобразих. 

Динко Цъцаров: Да, аз го видях точно това щеше да ми е въпроса дали е 
конкретно изискване. Колеги, гласуваме като член на тази комисия г-н Даниел Чолаков 
– председател на постоянната комисия по „Законност и обществен ред“ в общинския 
съвет, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  няма. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с приетия представител. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – 
няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 364 

31 август 2021 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.167в, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за движение по 
пътищата, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Общински съвет – Средец дава съгласие да се създаде Общинска комисия по 
безопасност на движение по пътищата на територията на Община Средец при 
следния състав: 

• Председател – Секретар на Община Средец  
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• Член на Общинския съвет – председател на комисия в направление, чиято 
дейност е свързана с БДП – г-н Даниел Чолаков председател на постоянната 
комисия по „Законност и обществен ред“. 

• Главен архитект на Общината 
• Директор на дирекция УТСЕ 
• Директор на ОП „ОБЧ“ 
• Директор дирекция ОЗСДКИМС 
• Началник звено „Общински ред и сигурност“ 
• Директор дирекция ФСДЧР 
• Кметове на кметства и кметски наместници по преценка на кмета на 

Общината 
• Представител на ОДМВР 
• Представител на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ 
• Представител на филиал за спешна медицинска помощ 
• Представител на РПС – гр. Средец 

 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване по покана за подбор на проектни предложения, процедура BGLD-
3.002  „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“, финансирана по 
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 
уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014-2021 г.. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 
администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, коментирахме на комисиите минималния размер на 
помощта е 500хил. евро, а максималния е 750хил. евро. Заповядайте. Г-н Германов. 

Янко Германов: Аз не можах да разбера какво да им приобщаваме на тези хора, те 
не са ли приобщени. Има ли някакъв закон, има ли нещо, което да ги отрича от някъде 
или да ги маха от някъде. Поканени са навсякъде, идват си хората, живеят си. Ние какво 
ще ги приобщаваме, те някъде в гората ли са, къде са, племена ли са, какво са. Дайте ми 
нещо по… 

Николина Дамбулова: Така е спуснато наименованието на проекта, такива са 
термините. 

Лалка Бойчева: Такива са термините които използват, не можем да ги изменим. 
Янко Германов: Не знам, по тази програма общината ще вземе ще назначи пет-

шест човека да ходят да се мотат наляво и надясно, няма никакъв ефект. 
Лалка Бойчева: Ще се направи ремонт на ул. „Й. Николова“ докъдето стигнат 

парите, ще се купи превозно средство, така че ще има някаква полза за общината. 



44. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Янко Германов: Определено ще има полза, тези пари ще влязат в общината, ние 
само едни проекти ги приобщаваме, ние едва ли не ги обиждаме тези хора, че са 
изгонени, според мен не е много удачно. 

Иван Кичев: Как ще става избор на ръководител на проекта. Кой ще движи цялата 
документация, какъв е реда по принцип на практика. 

Лалка Бойчева: Първо сега трябва да кандидатстваме. От всички подали, десет 
предложения само ще бъдат одобрени. 

Иван Кичев: Кой готви документацията  по кандидатстването. 
Лалка Бойчева: Маргарита Стойчева в момента е ръководител по написването и 

изготвяне на програмата. Обикновено който пише проекта след това той участва в 
управлението, но това става със заповед на кмета. 

Динко Цъцаров: Колеги. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Няма лошо в тези проекти, така или иначе те ще бъдат 

подкрепени. Дават се едни безвъзмездни пари и всичко дотук добре, ако се подобри 
инфраструктурата това е най-доброто, защото останалото май са просто някакви меки 
мерки. Които от една страна прав е г-н Германов, едва ли не са обидни за въпросното 
население и от друга страна най малко нямат особен ефект. Ще ви кажа нещо, което е 
направено по преден проект, ремонтирано, реновирано и т.н., това е т.нар.  ромски клуб. 
Хубаво, направено е за ромското или аз бих казал по-точно циганското население, 
терминът не е толкова от значение, обаче въпросните хора независимо как ще ги 
наречем, те нямат достъп до този си клуб. Г-н Гюров, бъркам ли нещо, не бъркам нали 
така. Там има назначени някакви служителки, които си позволяват едни заплати и какво 
се оказва, че чисто и просто един проект, направено е нещо, което обаче не 
функционира за тази общност. Един ремонт на инфраструктурата разбираемо от него 
ще се ползват всички, но не ми е ясно, защо този сграден фонд, дали и друг ще бъде по 
този проект, защо остава затворен за тази общност. Някакви си дечица един-два пъти 
месечно примерно там пребивават, не виждам смисъл да стои. Въпросния клуб имайте 
предвид, че той генерира само разходи за общината, няма грам приходно перо или ако 
има е толкова малко, че просто не е за споменаване. В тази насока просто се обръщам и 
към всички там, които хубаво ги пишат проектите, изпълняват ги, вземат се някакви 
пари за тази работа, редно е, всеки трябва да получи пари за труда си, още повече 
безвъзмездно финансиране, обаче каква е ползата в бъдещ период. Чисто и просто 
имайте предвид, че както и със зелената къща, така и с ромския клуб, там има един 
период на устойчивост, в този период дават се безвъзмездно едни пари, обаче в периода 
на устойчивост цялата тази инвестиция ляга като разходно перо на бюджета на 
общината и трябва да се мисли по някакъв начин, ами той и младежкия клуб е същата 
работа. Трябва да се мисли по някакъв начин да се вади някакъв финансов дивидент, не 
може само в периода на устойчивост нищо да не правим и плащаме едни заплати. 
Благодаря това беше. 

Динко Цъцаров: Г-н Гюров. 
Лало Гюров: От място. Колеги, само да ви кажа, че аз имам наблюдение само за 

клуба говоря, когато беше в окаяно състояние го ползвахме даже и повече. Сега 
наистина не се ползва за нищо и не може да припари никой вътре. Има си пазачи, има 
хора които отговарят, но не се ползва, просто заключена сграда и това е. 
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Динко Цъцаров: Г-жо Бойчева, имате ли информация по каква причина. 
Лалка Бойчева: Не мога да ви отговоря. 
Димитър Янков: Виждате ли защо кмета трябва да е тука. Защото 

администрацията не ги упреквам, вдигат рамене, така ще се получи и на въпросите 
колеги в края на сесията. 

Динко Цъцаров:  Колеги, ако нямате други изказвания, предлагам да преминем в 
режим на гласуване, който е съгласен с докладната моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, 
Общинският съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 365 
31 август 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и т.15 Списък на документите, които се подават на етап 
кандидатстване от Насоките за кандидатстване по покана за подбор на проектни 
предложения, процедура „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
         1. Общински съвет - Средец дава съгласие община Средец да кандидатства за 
безвъзмездна финансова помощ с проект „Интегриран подход за насърчаване на 
социалното включване и подобряване условията на живот на социално уязвими групи в 
Община Средец“ по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и 
овластяване на ромите“, финансирана по Програма „Местно развитие, намаляване на 
бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
        2. Общински съвет – Средец дава съгласие Община Средец да осигури 
устойчивост в съответствие с приложимите изисквания: 
  2.1. Да не променя собствеността и предназначението на закупеното 
оборудване/актив за период от най-малко 5 години след одобрението на окончателния 
доклад на проекта и да гарантира, че ще бъдат използвани съобразно целите на 
проекта за същия период.  
  2.2. Да застрахова закупеното оборудване/актив и сградите обект на 
финансиране в лицензирана в България компания срещу обичайните застрахователни 
събития, както по време на изпълнението на проекта, така и минимум 5 години след 
одобрението на окончателния доклад на проекта. 
  2.3. При извършване на строителни и ремонтни дейности, както и 
закупуване на земя, да не променя собствеността и предназначението на обекта на 
финансиране за период от най-малко 5 години след одобрението на окончателния 
доклад на проекта и да гарантира, че той ще бъде използван съобразно целите на 
проекта за същия период.  
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  2.4. Да задели минимум 1% от общите разходи по проекта годишно, за 
поддръжка на сградите и оборудването/активите в продължение на минимум 5 
години след одобрението на окончателния доклад на проекта. 
 

Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме с ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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 Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост“ в 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  № 366 
31 август 2021 година 

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

администрация и чл.33 от Закона за собствеността, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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Общински съвет – Средец отказва да закупи двуетажна жилищна сграда с площ 

от 58кв.м., стопанска постройка с площ от 71кв.м. и гараж със застроена площ от 
20кв.м. построени в имот пл. номер 501.702 с площ за имота 368кв.м. и отстъпено 
право на строеж, за който имот е отреден УПИ X - 701,702, квартал 40 с обща площ 
706кв.м., при граници за парцела: изток-УПИ ІХ, запад-улица, север-УПИ ХІ, юг-улица, 
и дава съгласие сградите да бъдат продадени от собствениците на трето лице на  
цена от 7000лева. 

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

Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ПЕТНАДЕСЕТА 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 ІІ-42, кв.10 в с. Вълчаново. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост“ в 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 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 367 
31 август 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 85/ 1450 кв.м. идеални части, 

придаваеми от улица към УПИ ІІ – 42 в кв.10 по ПУП на с. Вълчаново, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
340,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Р. Ч. Д. и В. Д. М. 85/ 1450 кв.м. идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ ІІ – 42 в кв.10 по ПУП на с. Вълчаново, отреден за жилищно 
строителство,  при граници на имота: улица, УПИ І-43, улица, УПИ ІІІ-42 и УПИ ІX, за 
сумата от 340,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобствениците. 
 

Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - 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 ІІІ-42, кв.10 в с. Вълчаново. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост“ в 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  № 368 
31 август 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 120/ 950 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ІІІ – 42 в кв.10 по ПУП на с. Вълчаново, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
480,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Р. Ч. Д. и В. Д. М. 120/ 950 кв.м. идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ ІІІ – 42 в кв.10 по ПУП на с. Вълчаново, отреден за жилищно 
строителство,  при граници на имота: УПИ ІІ-42, улица, УПИ ІV-42 и УПИ ІX-41, за 
сумата от 480,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобствениците. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – 
частна общинска собственост (ЧОС) в с. Факия. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост“ в 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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 369 
31 август 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 и 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 4 140,00 лв. 

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

наддаване на Урегулиран поземлен имот V в кв.26 с площ от 800 кв.м. по ПУП на 
с.Факия, при граници на имота: от три страни улици, УПИ ІV-188 и УПИ VІ-189, при 
начална тръжна цена в размер на 4 140,00 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 – 15 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
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               “въздържали се” – 3 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата 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 Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 
администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте. Г-н Кичев. 
Иван Кичев: Колеги, отношението на групата на БСП пък и на тази на СДС по 

отношение продажбите, особено на крупни комасирани имоти е заявявано 
нееднократно и то много категорично. Аз искам да задам един много елементарен 
въпрос. Бай Киро от с. Кирово снощи сънувал, че ако създаде един пчелин на едно 
общинско местенце ще си оправи живота човека. Става сутринта, идва, пише една 
молба, прави инвестиционното намерение и съответно чака да бъде одобрено. За зла 
негова участ обаче се оказва, че точно този имот, който той сънувал не фигурира за 
продажби в програмата  за управление и разпореждане с общински имоти. Простото ми 
питане е, колко като бай Киро съответно са получили актуализация на тази програма и 
колко не, някой може ли да отговори. И ние за какво я правим тогава тази програма, 
защо залагаме продажбите в нея, като аз мисля, че е много по-лесно да направим точно 
обратното. Да се определят тези, които категорично няма да бъдат продавани, въпреки 
че и там не може да се гарантира с категоричност, че в един момент няма да се 
продадат, но определяме тези, които няма да се продават и оттам насетне чакаме някой 
да сънува поредното инвестиционно намерение и съответно идва, заявява, тръгва 
процедурата и така, ние ще улесним администрацията по този начин. Някой може ли да 
гарантира, че определеното инвестиционно намерение ще бъде изпълнено, аз 



52. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

многократно съм го задавал този въпрос. Обявяваме търг с това инвестиционно 
намерение, да ама на търга се явяват и други хора и съответно някой друг печели 
примерно търга, което е изключено при тази прозрачност при провеждане на 
обществените поръчки в Средец, но пък случайно може и да се случи. Някой друг  
печели, но той човека въобще няма хабер за инвестиционно намерение, печели и купува 
земята и какво правим, инвестиционното намерение увисва. Съответно, обаче малко по 
малко тази община ние я декапитализираме и дай боже утре да дойдат реалните 
инвеститори, ами то ще се окаже, че ние няма какво да им предложим и няма условия да 
предлагаме на наистина реални инвеститори. Аз пак питам някой може ли да гарантира, 
че това ще бъде изпълнено, многократно сме го поставяли този въпрос, какъв е 
проблема и искам да не бъда разбран грешно, ние не сме против развиване на бизнеса, 
напротив приветстваме, дай боже да има много такива инвестиционни намерения 
занапред и да бъдат правени подобни вложения, но наистина да бъдат реални. Какъв е 
проблема тази земя да бъде обявена на тръжна процедура за даване под наем. Да 
кандидатства който ще кандидатства, да си разработи проекта, да видим реално, че 
започва изпълнението на този проект и оттам насетне няма никакъв проблем същата 
тази процедура нали за негова сигурност, защото е нормално вече когато инвестираш в 
нещо сериозно да имаш някаква дългосрочност в тази инвестиция и сигурност, тогава 
да тръгне тази процедура по продажба на земята. Защо го правим в момента това нещо 
и продължава да се прави. За мен единствения извод до който стигаме е, че може би 
някой се притеснява, че утре ще дойде някой по-лош кмет който  не иска да продава и 
сега понеже добрия е тука, добрия продава, той няма никакъв проблем да 
декапитализира общината, продаваме ги тези земи и продължаваме да инвестираме. 
Замислете се колеги от мнозинството преди да гласувате. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. Ако нямате изказвания или 
предложения по докладната я подлагам на гласуване, който е съгласен моля да гласува 
„за”, „против”, „въздържали се”. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 370 
31 август 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 №45 – имот с идентификатор 24712.49.29 и вход. №46 - 
имот с идентификатор 24712.54.41,  находящи се в землището на с. Дюлево. 



53. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 24712.49.29 в размер на 26 420,00 лева и на имот с 
идентификатор 24712.54.41 в размер на 24 692,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с тайно 
наддаване на следните имоти:  
- имот с идентификатор 24712.49.29 по КККР на с. Дюлево с площ 50192 кв.м., с начин 
на трайно ползване - изоставена орна земя, девета категория, в м.”Средна река”, 
актуван с Акт за ЧОС №4323/09.08.2021 г., с граници и съседи: 24712.53.163, 
24712.49.153, 24712.49.52, 24712.49.68, с начална тръжна цена 29 062,00 лева; 
- имот с идентификатор 24712.54.41 по КККР на с. Дюлево с площ 46163 кв.м., с начин 
на трайно ползване - изоставена орна земя, девета категория, в м.”Кър.харман”, 
актуван с Акт за ЧОС №4324/09.08.2021 г., с граници и съседи: 17974.37.4, 17974.37.3, 
24712.54.173, 24712.54.165, 24712.54.61, с начална тръжна цена 27 170,00 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” – 1 
               “въздържали се” – 3 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   въздържал се 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
 От залата излезе Лало Гюров. 
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Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от 
дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на поземлен имот 17974.202.3 в землището на гр. Средец. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 
администрация. 

Динко Цъцаров: Има ли изказвания колеги. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Уважаеми колеги, на предната сесия една трета от точките в 

дневния ред останаха и две трети бяха изхвърлени от дневния ред по мое предложение, 
тогава тази докладна беше в дневния ред, изненадвам се че е последна по ред, нали 
става въпрос за „Божура“. 

Динко Цъцаров: Тя беше отхвърлена на предната сесия, сега я входират отново и 
влиза като нова докладна. 

Димитър Янков: Добре, разбирам защо, както и да е не е това същественото. За 
мястото за което става въпрос това е в района на х. „Божура“, на хижите, за който така 
или иначе има изготвен подробен устройствен план още от 2007-2008г. така по спомени 
говоря. Първите продажби започнаха от кмета Пройков на този район. Тези места би 
следвало да се продават без абсолютно никакви проблеми тъй като те са предназначени 
за УПИ-та занапред. Лошото е това, че което не направи общината по времето на г-н 
Пройков, така и по времето на г-н Жабов е че на тези имоти не им беше сменено 
предназначението. Всеки който купи имот там започва едно ходене по мъките с 
промяна на предназначението, нещо което общината можеше да свърши по много 
облекчена процедура, съответно респективно за по-малко пари. Каквото беше 
необходимо самите купувачи щяха да си заплатят и съответната промяна на 
предназначението, за да купуват действително УПИ-та, а не горски територии, 
общински, предназначени за УПИ. Става въпрос за едни голи площи тук там някое 
дърво за района, който става въпрос в тази докладна. За мене не е пречка и тогава го 
казах на предната сесия и на тази сесия го казвам, това е място предназначено за 
инвеститорски интерес и дай боже повече такъв, защото има и даже подробен 
устройствен план. Лошото  за тези територии там на място е, че за същите има една 
огромна пречка за предвиждане на каквато и да е било промяна на предназначението, 
тъй като общия устройствен план на общината, забележете от 2015г. вече шеста година 
се протака и още не е приет, а това създава основателни пречки. И той не е приет, 
защото натоварените с изготвянето не са си свършили работата читаво, а това създава 
въобще пречки за развитие на какъвто и да било бизнес. Иначе по отношение на всичко 
казано от г-н Кичев, по отношение на възможностите за наемане на площи, каквато 
беше и предходната докладна. Между другото въпросния инвеститор който ще купи 
тези земи ми се струва, че в предния мандат има поне две покупки преди това и не знам 
друг да е купувал последните години, той същия е заявител на предната покупка в с. 
Дюлево където става въпрос за една земя девета категория. Ще ви кажа, че предвид 
факта, че действително тука се наливат пари с някакви инвестиционни намерения, 
предполагам  както е на „Божура“ така ще се получи и тука, ако изобщо спечели 
въпросния инвеститор търга. Хубавото е само едно нещо в конкретния случай, че търга 
е без ограничение така, че има свободната възможност и в двата търга евентуално поне 
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да се вдигнат цените. За разлика от една изключително крупна продажба която 
гласувахме накрая на миналата година т.е. гласуваха колегите от управляващата група, 
там става въпрос не за петдесет, не за сто декара,  а за хиляда и сто декара. И лошото е, 
че тази продажба в Драчево тя е с ограничение и тя е с тежести, това сме го говорили 
много пъти, ако има нещо порочно което сме гласували в този общински съвет по 
отношение на продажбите то е точно въпросната продажба. Благодаря за вниманието.  

Динко Цъцаров: Други изказвания има ли колеги. Ако нямате гласуваме 
докладната, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 371 
31 август 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. Общински съвет на община Средец 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 №44 – имот с 
идентификатор 17974.202.3,  находящ се в землището на гр. Средец. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 17974.202.3 в размер на 30 344,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с тайно 
наддаване на имот с идентификатор 17974.202.3 по КККР на гр. Средец с площ 5280 
кв.м., с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, попадаща в 
отдел/подотдел 102/б- 204 кв.м. семенно насаждение, 103/т 2283 кв.м. семенно 
насаждение, 103/с 2793 кв.м. издънково насаждение, в м.”Божура”, по ПУП на ТК 
„Божура” имота попада в УПИ  III – 20, актуван с Акт за ЧОС №4296/11.05.2021 г., с 
граници и съседи: 17974.237.2, 17974.237.3, 17974.237.9, 17974.202.4, 17974.202.2, с 
начална тръжна цена 30 344,00 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 – 14 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 
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  1.   Антоанета Станкова Колеолова    за 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

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

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

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

Докладва Валери Ангелов – председател на постоянната комисия по 
“Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 372 
31 август 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: 

§ М. М. Р., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
§ С. А. В., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева; 
§ П. М. Д., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева; 
§ Д. М. М., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 100лева; 
§ Пенчо Койчев Пенчев – кметски наместник на с. Голямо Буково, за 

служебно погребение на лицето П. Ж. Ж. – сумата от 500лева. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров    - 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
  
 Димитър Янков: Г-н Цъцаров, процедурно преди да пристъпим към точка питания. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте. 
 Димитър Янков: Ще направя едно кратко обръщение, ще ме извините колеги, че 
днешния ден доста често говоря макар, че даже някои неща спестих. Става въпрос за 
следното нещо, няма да цитирам членове, все пак председателя на общински съвет  
съобразно чл.28а, ал.4 от ЗМСМА свиква заседанията, определя начина на провеждането 
им като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на 
заседанията по ал.1 освен, ако общинския съвет реши отделно заседание да е закрито, 
какъвто случай сме нямали поне през моята практика на общински съветник. За откритите 
заседания по ал.1 се прилагат разпоредбите на чл.28, ал.3. От това следва заседанията на 
Общински съвет – Средец да бъдат излъчвани пряко както е описано в ЗМСМА с цел по-
голяма прозрачност и публичност предвид обявената епидемична обстановка и наложените 
мерки за ограничаване броя на присъстващите в залата по време на заседанията, имам 
предвид най-вече гостите. По този начин се дава възможност за по-широк достъп, да 
добият по-ясна представа повече граждани за дейността на общинския съвет, да са 
съпричастни с работата и дейността му, да упражняват своеобразен контрол върху работата 
на даден общински съветник който са подкрепили по време на изборите и т.н. най малкото 
да са в течение на нашата работа като цяло. В този смисъл общинския съвет, поне аз мисля, 
че е длъжен да осигури на всички граждани достатъчен брой и удобни за тях възможности 
чрез които да наблюдават дейността на отделни общински съветници и като цяло на 
общинския съвет като върховен орган на местното самоуправление. Колеги, имайте 
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предвид че практиката, която в Общински съвет – Средец е възприета за съжаление, говоря 
за една добра практика, която е коментирана, коментирали сме я с председателя това е, че 
нашите протоколи са изключително подробни дори и тук-там с някои грешки дребни, за 
разлика от други общински съвети където там дебатната част може да се каже, че липсва на 
въпросните изказвания и изяви. Все пак обаче и предвид факта, че живеем в модерни 
времена така да се каже, напълно и логично е всеки гражданин да може или от компютъра 
си или от лаптоп или от телефон дори, да наблюдава пряко излъчванията на сесията, 
защото няма какво да се заблуждаваме единици са тези които влизат да четат протоколите. 
Така ще могат да придобиват впечатления дори и седейки на кафе, и като споменавам кафе 
ще се върна в  последствие и на това, да могат да погледнат всеки един момент или да 
върнат назад, примерно може да не е в деня на сесията, според мене редно е. Каквито и да 
ги правим самостоятелно групата на СДС  предложения, ако няма консенсус сред целия 
общински съвет това да се случи, няма как да се случи, ще се блъскаме в жиците, ще 
пишем, ще писателстваме, ще чакаме, ще искаме промени в правилника и т.н. които в 
случая и не са необходими. Но аз призовавам всички вас да помислите върху тази работа, 
защото възнамерявам на следващата сесия да входирам такава докладна и ще ви помоля 
всички максимален брой хора да я подкрепите. Това е моето обръщение. И сега с молба 
към всички вас да проявите търпение още малко и с надеждата, че интервюто на г-н Жабов 
е свършило вече, ви предлагам да дадем една процедурна почивка от порядъка на защо не и 
двадесет минути, за което да се направи връзка с кмета, защото видно е колко се отговаря 
на въпросите когато него го няма. Дори и когато дойде, ако дойде, да не очаквам някакви 
големи чудеса, но все пак да се надяваме, и му кажете на г-н кмета да не се притеснява от 
нас, ние не сме някои плашила особено аз, г-н Кичев е по едричък на ръст може да създава 
притеснение на някои хора. Апелирам към него да е по търпелив в разговора, защото 
биваме упреквани, колега Кичев, че видите ли обиждаме кмета и администрацията 
безогледно, нещо което аз нямам впечатление да сме правили. Поне със сигурност не и 
нашата група. Затова ще ви помоля, от името на СДС направих въпросното обръщение, от 
името на СДС искам една процедурна почивка в рамките на петнадесет минути. Можем да 
отидем да пием едно бързо кафе, възможно е и г-н кмета да е там, защото обича кафене 
България както и аз обичам. 
 
 Съгласно чл.47, ал.2, от Правилника, председателят Динко Цъцаров обяви 
петнадесет минути почивка. 
 След изтичане на времето за почивка заседанието продължи с кворум от 
четиринадесет общински съветника. 

Динко Цъцаров: Петнадесетте минути изтекоха, резултата е същия в залата, няма 
го г-н кмета, така че е редно да преминем към последната ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И 
ПЪРВА – Питания. В периода между двете сесии в деловодството на общински съвет 
не е постъпил отговор на устни въпроси, които сте задавали на предишни заседания.  
Имаше едно писмено питане от групата на БСП с два въпроса, на което те получиха 
отговор, който съответно на всички останали също е изпратен. Искате ли да ви прочета 
въпросите и отговорите от администрацията. Добре. 

Приложени са текстовете. 
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 Иван Кичев: Г-жо Дамбулова, първо предайте благодарности към кмета затова, че 
ни даде възможност да изпушим по една цигара и да изпием по едно кафе.  
 Димитър Янков: Ами аз къде съм в тази работа г-н Кичев, аз предложих 
почивката, а пък вие благодарите на кмета. 
 Иван Кичев: Ами да и ние се възползвахме. Както и вчера заявих на комисиите не 
съм доволен от отговорите, както аз така и колегите от групата и ще се опитам да 
обясня защо. Много ми е странен отговора на г-н Камалиев, че е цитирал пет имена като 
подчертава, че тези хора също си изпълняват служебните задължения, не знам защо по 
този начин е представен отговора при положение, че те се изпълняват задълженията. 
Само да вмъкна нещо, че вчера за първи път г-н Андрей Господинов се явил в ОБЧ 
където е предизвикал голямо учудване и изненада какво прави там и се оказа, че човека 
е бил досега в командировка и от вчера е на работа на багерче или на трактор не знам 
точно какво. Дълга командировка ще ни излезе скъпа. За съжаление не е само той обаче, 
както ние сме подчертали във въпроса ще си сезираме за пореден път органите за 
лицата, които знаем, че се водят на работа и не изпълняват функционалните си 
задължения, а има такива. Определено има такива и от администрацията и директорите 
си го знаят. 
 Йона Чобанова: Те не са само тези две общински предприятия, примерно звеното 
„Общински ред и сигурност“ нали също е общинска структура там също има... 
 Иван Кичев: Ние затова не сме конкретизирали двете общински предприятия, ние 
питахме по принцип, така че не знам защо само… 
 Николина Дамбулова: Те са към общинска администрация, извинявайте, че ви 
прекъсвам, специализирано звено „Общински ред и сигурност“ са в структурата на 
общинска администрация. 
 Иван Кичев: Нашето питане беше общо, аз не съм конкретизирал дали в общинска 
администрация или в двете общински предприятия или някъде другаде, по принцип 
беше питането. Защото тези хора, за които ние знаем продължават да се водят на 
работа, продължават да вземат заплати за сметка на общинския бюджет и в същото 
време не знам какви други по специални задачи са им възложени. Най вероятно, ако 
кмета беше приключил с тази спешна пресконференция може би той щеше да има по-
голяма яснота. Така, за този въпрос толкова, който трябва ще направи проверката. Г-жо 
Маврова, и от вашия отговор не съм удовлетворен, не случайно питането беше относно 
технологичния ред, като казвам технологичен ред значи имам предвид практически как 
става, на практика как става. Ако не греша под 40х.лв. беше без обществена поръчка. 
 Живка Маврова: Повече е за строителството. 
 Иван Кичев: Добре, не спорим за сумата, ние затова във въпроса сме подчертали, 
когато е без обществена поръчка. То е в законовата норма, имаме избор на фирма три 
или пет няма значение колкото са представили, спрели сме се на съответната фирма, 
оттам насетне какво правим. Разбрахме, че кмета еднолично определя коя улица ще 
бъде ремонтирана, това миналия път след доста настоятелни въпроси в крайна сметка 
стана ясно като факт, че той еднолично взема тези решения. Окей, кмета е взел решение 
улицата Х да бъде ремонтирана, на практика какво става по нататък, това исках да ми 
обясните. Вие прекалено обрана сте в отговора си, което не ме задоволява, това което 
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сте писали то е ясно, на практика как става, фирмата Х е избрана, от там насетне 
улицата Х трябва да бъде ремонтирана. 
 Живка Маврова: Само, че улицата Х ще й правим основен ремонт, няма да й 
правим текущ ремонт и тя ще бъде обявена спрямо закона за обществени поръчки. 
 Иван Кичев: Подчертавам изрично, не говорим за основен ремонт, защото там се 
изисква проектна документация, проект, съвсем други неща, които се случиха в 
Русокастро. Само че там проекта не беше готов, а пък беше избрана фирмата, че имам и 
отговорите, които общината е дала и са смешни отговори, как избираш фирма, как ще 
изпълнява нещо тази фирма без да има техническа спецификация, без да знае какво ще 
изпълнява и в последствие да й се даде да си качи на нейния сайт в последствие след 
реалния избор да качим на сайта цялата тази спецификация и изисквания. Аз не мога да 
си представя как става на практика, вие имате ли представа да ми кажете за конкретния 
случай който ви питам. Избирате някаква фирма, аз кандидатствам да извърша един 
ремонт, не знам какви са изискванията на общината, на инвеститора в случая, но печеля 
тази поръчка и в последствие вие ми давате съответно документация и казвате ето това 
изпълнявате и го хващате *** предварително е дадено по преценка на изпълнителя и с 
негов риск. Да не се ровя имам договора който касае конкретната тази поръчка от 2019г. 
и неизпълнението съответно на тази поръчка, защото тя не е изпълнена, а са отчетени 
там три хиляди и колко квадратни метра ремонтна дейност. Аз затова подчертавам 
говорим за текущ ремонт, ето задавам ви конкретния въпрос, текущия ремонт който 
беше извършен на „Никола Попов“ 2019г., как е възложен, как е изпълнен, как е 
отчетен. Какъв контрол от страна на общината се изпълнява и какви набор от 
документи трябва да има, за да бъдат отчетени тези средства, това са преведени целево 
средства от АПИ. И съответно тази институция би трябвало да иска добра отчетност на 
изразходените средства. 

Живка Маврова: И тя е предоставена на АПИ. 
 Иван Кичев: За да ви питам значи не е случайно ще стигнем и до този момент, аз 
сега ви питам за технологичния ***. 

Живка Маврова: Когато има такъв случай както цитирате „Никола Попов“, тука 
по принцип общинското предприятие към тях даваме заданието, те вече контролират, 
събират офертите и договора се сключват с тях. 
 Иван Кичев: Общинското предприятие нали е в структурите на общината, значи 
би трябвало и вие да сте наясно… 

Живка Маврова: След текущ ремонт и спрямо наредбата *** се изискват 
съответните документи. 
 Иван Кичев: Питам ви какви са съответните документи, фирмата избрана да 
извърши този ремонт на „Никола Попов“ как разбра какво трябва да извърши, кои 
дупки трябва да запълни, колко асфалт да положи 

Живка Маврова: Имат възлагателно писмо и на тази основа те изготвят офертата. 
 Иван Кичев: В това възлагателно писмо сега знам, че има промяна през 2021г. в 
закона, но тогава нещата не са стояли така. Най-малкото е трябвало общината да 
направи т.нар. скица с опис на всички дупки номерирани, със съответната квадратура и 
на базата на това възлагателно писмо, където трябва да бъде описано това, се дава на 
фирмата изпълнител, така ли е по принцип или греша. По принцип е така. Трябва ли да 
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присъства представител на Областно пътно управление при изпълнението и при 
изготвянето на тази документация.  

Живка Маврова: Не. Представени са като отчетени документи. 
 Иван Кичев: Защото аз имам един споразумителен протокол, за който вече 
няколкократно говоря, там изрично в този протокол, защото средствата са преведени 
целево от АПИ, там изрично е изписано, това става под контрол на Областно пътно 
управление или техни представители, окей това не е пропуск важен. Оттам насетне 
отчитането. 

Живка Маврова: Отчитането се извършва с констативен протокол и съставяне на 
Акт 19. 
 Иван Кичев: Тези протоколи, които тогава са издадени дори няма и име на 
представител на общината. След като аз изисках документация не ми беше представен 
точно този образец скица, не знам точно как се води със съответните номерации на 
дупки, защото това е съществения момент при отчитането на тази работа. Как иначе вие 
разбирате колко е отчетено, да, предварително при заданието примерно петдесет дупки 
с някакъв диаметър, с някаква дълбочина на необходимия пласт който трябва да се 
положи. Да, ама в текущия ремонт се оказва, че някои от тези дупки дори се налага да 
се разширят и в крайна сметка общия обем на работата на отчетена квадратура идва в 
повече, но този общ обем се отчита на базата на тази скица, която съответно трябва да 
бъде предоставена от изпълнителя в последствие. И цялата тази документация отива в 
АПИ и съответно се изготвя приемо-предавателен протокол и на тази база се отчитат и 
парите 59х.лв. няма и сто метра. Аз ви питам пак на практика тази цялата 
документация, този набор от документи спазва ли се и не само за там, аз го давам като 
конкретен пример, не се спазва. Къде е общината, къде е инвеститорския контрол в 
случая, ние плащаме пари на базата на предоставени фактури, с г-жа Колеолова говорих 
тя каза: това ми е представено с фактури, аз ги отчитам и ги разплащам. А за да стигнат 
дотам фактурите кой ги проверява реално. 

Живка Маврова: Фактурата е придружена със съответните документи. 
 Иван Кичев: Аз ви казвам какво ми е предоставено  по конкретния случай, защото 
това съм искал, ето документацията е при мен, ако искате ще ви покажа какво има и 
какво ми е предоставено. 

Живка Маврова: Първичната документация е неразделна част от фактурата, 
винаги е било така. 
 Иван Кичев: Да, така е изписано по наредбите, но на практика. Не знам какво да 
ви кажа. Миналият път го казах и сега го казвам, че се червите и носите чужда 
отговорност. Вие заради други хора носите или по скоро заради един човек носите 
личната отговорност и вие и г-жа Дамбулова дето се сърди, че и задаваме въпроси, пак 
казвам нищо лично и нищо лично към администрацията. Знам в какво положение сте 
поставени, под какъв натиск, под какви заплахи, за да бъде всичко това което 
констатираме в момента като фактология, както и тези младежи от лявата страна. 
Благодаря. 
 Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте. Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Уважаеми дами и господа, граждани присъстващи на сесията, 
уважаема администрация, уважаеми г-н председател, колеги, ние бяхме достатъчно 
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търпеливи и аз съм безкрайно удовлетворен от липсата на кмета, затова моето мнение 
се различава от това на г-н Янков и Кичев. Преди да изкажа мнението си, за което 
предварително благодаря, че ми дадохте тази възможност имам едни въпроси по 
точката да се върнем. Значи първото е към ОРС, извинявам се към тая група за 
сигурност която е наричаме ние, така наречената преторианска гвардия, въпросите ми 
са следните. Какъв е броя на служителите назначени към специализираното звено 
„Общински ред и сигурност“ към днешна дата да се каже и кои обекти собственост на 
община Средец охранява и поддържа реда специализираното звено, освен сградата 
естествено на общината, за която знаем. Съгласно чл.22 Началникът на СЗ ”ОРС” 
представя ежемесечен отчет за извършената дейност по охраната, издадените 
наказателни постановления с размер на сумите на наложените глоби и санкции на 
Кмета на община Средец. В края на всяко тримесечие и в края на годината Началника 
на СЗ ”ОРС” представя на Кмета на Община Средец обобщен отчет за дейността на 
звеното. Изготвят ли се такива отчети, това е въпросът ми, ако да моля да ми бъде 
предоставен като общински съветник отчета от миналата година и последното 
тримесечие на тази, ако е възможно естествено. Също имам въпрос спрямо обектите 
публична и частна собственост на община Средец, има ли там разпределени екипи, 
дежурни групи. Специално за датите 25.08.21г. и 26.08.21г. въпросът ми е във връзка с 
подаден сигнал на спешния телефон 112 за вандализъм и нарушаване на обществения 
ред от група младежи, на които се е отзовал дежурния екип от РПУ на МВР. Защо не е 
бил планиран, организиран и координиран дежурен патрул на тези дати, които 
споменах на територията на градски парк за времето в което  имаше два спектакъла 
гостуващия цирк „Феникс“, на който община Средец предоставя терен и би следвало да 
осъществява някакъв контрол и ред. Това са ми въпросите, мисля, че бях ясен, 
записахте си там, ще очакваме отговор. И сега колеги да се върнем за миг на това как се 
разминаваме с г-н Кичев и г-н Янков във вижданията си. Защо аз считам, че не е 
наложително въобще присъствието на кмета на общината, даже мисля, че е по-лошо. 
Ще се върна на този член, на който ние да вземем решение, но първо да ви кажа,  дайте 
всички да си помислим тука като сме в залата, какво ще ни осени като слънце ли, какво. 
Аз не виждам никаква причина той да присъства тука или ще ми отговори на въпросите, 
нали знаете какъв е отговора в най добрия случай, отговора е ще ви се отговори 
писмено, след което човека вече не си взема гинкобилобата и забравя за това. Това е 
едното. Второ, г-н председател към вас имам една молба, бъдете малко по гъвкав, вижте 
каква голяма маса там, а пък е празна, само една гола вода. Ако поставите там 
необходимите вкусотийки, имаше една такава фирма, възможно е да привлечем, ако не 
кмета то поне други хора от семейството му. А сега във връзка колеги с това мое 
предложение, мисля че беше в правилника чл.31, ал.8, където момент само да ви я 
прочета точно, искам да помислим върху нея и на следващото заседание евентуално да 
вземем решение, започвам: на заседания на общинския съвет,  присъства кметът, 
заместник кмета, както и директорите на дирекции, предлагам тази част кмета да бъде 
премахната, нека се коментира и в следващата сесия евентуално да се види, да се пише 
задължително не присъства кмета. И ще видите невероятно движение, защото 
обикновено знаете, че като малките деца, когато забраните нещо, те искат да докажат, 
че на тяхното ще стане и ще вземе да дойде, повярвайте ми хора. 
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 Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте, има ли други питания и изказвания в тази 
точка. Заповядайте. 
 Димитър Янков: Питания имам. Колеги, ние сме демократична група  и това, че 
има разнобой в мненията няма нищо лошо. Г-н Вълчев не споделя моето виждане, 
добре. Аз мога да се съглася само с едно нещо с него, мястото на г-н кмета не е горе, да 
се кипри там и да разделя председателя от секретаря на заседанието, защото те трябва 
да са един до друг, за да могат да кореспондират в интерес на оперативната работа, 
мястото на кмета е долу. Освен кмета Жабов, само през мандата на г-н Пройков съм бил 
общински съветник 2007-2011г. и мога да кажа, че г-н Пройков стоеше тука в страни, 
защитаваше си докладните, вземаше отношение към всяка една докладна по дневния 
ред, отговаряше на въпроси и то веднага в 90% от случаите, веднага след като са 
поставени, на момента. С г-н Пройков сме били политически опоненти, но това не 
значи, че не следва да му призная една добра, много добра страна бих казал в процеса 
на неговата работа като кмет, което за съжаление не можем да кажем за настоящия, 
каращ трети мандат наш кмет. Сега да минем към въпросите. Това което ще отправя 
към г-жа Маврова, не го бройте като питане, защото става въпрос за нещо, което е във 
връзка с дневния ред, вас Ви нямаше тогава. Питам ви, искам отговор само на този 
въпрос, колко струва текущия ремонт на ул. „Димитър Юруков”. 
 Живка Маврова: Не мога да ви отговоря на този въпрос. 
  Димитър Янков: Не може да ми отговорите… Ако не може да ми отговорите 
вероятно не сте я правили тази сметка съгласно решението на общинския съвет. 

Живка Маврова: Направена е, трябва да я довършим. Просто на 23.08. го 
получихме решението, направили сме замервания... 
  Димитър Янков: Г-жо Маврова, добре, надявам се да я довършите и да я получим, 
въпросът е, че вие казахте седем дни са ми достатъчни, аз казах нека да са две седмици, 
а сега сме пета седмици близо. Не ви е стигнало времето, кажете тука пред колегите 
колко време ви трябва още. 

Живка Маврова: До към днес, утре трябва. 
  Димитър Янков: Днес, утре ще бъде изпратена до колегите, благодаря. Сега да 
минем към питанията от моя страна, питането ще фиксира Общинско предприятие 
„ОБЧ”. Какви мерки са предприели отговорните звена към община Средец заедно с 
въпросното предприятие ОБЧ и специализираното звено „Общински ред и сигурност”, 
което също има отношение към проблема конкретно с нерегламентираното  изхвърляне 
на отпадъци на вече обособените и много на брой незаконни депа на територията на 
общината, не само в града, а и в селата, даже г-н Кичев даде един пример за Дюлево. И 
проблема със системните палежи на автомобилни гуми и кабели с цел извличане на 
метали или просто освобождаване от отпадъците, които се извършват главно на 
територията, говоря за паленето, на бившите военни поделения където се е обособило и 
въпросното едно от нерегламентираните депа за отпадъци. При пореден такъв пожар, 
палеж на 09.08. т.г. на територията на въпросните бивши военни поделения е подаден 
сигнал по телефона до РИОСВ – Бургас. Питането включва и това – има ли получено 
писмо от тях до община Средец във връзка с този и предшестващи сигнали. Само ще 
обърна внимание,  миналата година ми се струва, че беше, пак при едно поредно 
запалване търчахме и се занимавахме с въпросното запалване от порядъка на пет часа и 
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щеше да пламне „Великин баир” и нагоре. И най-лошото е, че въпросните отпадъци 
разхвърлени навсякъде по тази площ ни затрудниха работата с транспортирането на 
пожарни и пожарните екипи. В последствие малко се пооправиха нещата, сега вероятно 
е пак същото, но проблема с паленето на въпросното нерегламентирано сметище 
продължава. Един дребен въпрос, с каква цел и кое наложи боядисването на бордюрите 
в червено и бяло по „Васил Коларов”, на места в зелено и бяло, вместо обновяване на 
уличната маркировка, в смисъл такъв, по-добре да се обновят пешеходните пътеки и 
други аспекти по платното отколкото, да, красиво, ама някой ще каже така с 
естетическа цел и за разнообразие на погледа и на погледа на шофьора. Според мен е 
необходимо да са така ярки цветовете понеже хората, които още не са свикнали с 
предните по-широки улици се бъркат и могат за изскочат на тротоарите. Колеги, имам 
какво да питам, просто една препоръка, доколкото зная е закупен някакъв нов кръст за 
православния храм, водим съм два-три разговора с отеца и му казвам, отец не е редно, 
ако трябва да съдействаме, ще се обадим на общината и в енергото да се оправи този 
кръст, той казва, че предстои, да ама предстои, предстои вече година и половина. 
Хубаво е да се подмени кръста, безспорно, нещо ново да се сложи и по солидно и 
масивно, но за времето преди това да се сложи, чисто и просто ви казвам, г-жо 
Дамбулова, ако може вземете отношение, православни хора сме, вярващи сме, поне да 
се изправи този кръст. Защото съм чувал подобни мнения, че едва ли не високата 
смърност в града се дължи до известна степен едва ли не на това, че кръста на 
православния храм е килнат. Това определено не е в задълженията на общината, казвам 
определено и не е упрек по отношение на кмета и общинска администрация, просто 
веднъж вече го поставих проблема на комисии мисля, че беше, сега го обявявам 
официално. Отидете при въпросния отец, питайте го кога ще се постави кръста, дайте 
поне да изправим този кръст, може след две седмици да го сменим с нов, но не се знае 
пък, може да мине и още една година докато дойде време да се постави нов кръст. 
Молбата ще ми е към вас, г-н председател, защото не очаквам да ми се отговори на 
въпросите, както и на колегите на момента, макар че ще се радвам, ако това нещо се 
случи, определено. Нека тези въпроси, които така или иначе ще бъдат в протокола, да се 
препратят на общинска администрация, не че не можех да ги направя писмено, но 
смятам че е излишно хабене на труд, още повече вече е изказано това нещо в сесия. 

Динко Цъцаров: Ще бъдат изпратени, г-н Янков, както е след всяка сесия. 
  Димитър Янков: И нещо, което ми хрумна във връзка с питането на колегите от 
БСП и г-н Кичев. Доколкото ми е известно, за тези неща аз вярвам на колегата, че 
безспорно има такива случаи, обаче съм чул, че има случаи на хора работещи към 
общината и към общински структури на по два трудови договора. Да, юридически може 
да е допустимо, да, може да са някои много ценни специалисти и трябва да получат 
някакви пари допълнително и все пак ще ми се да се подаде информация кои са тези 
точно толкова ценни специалисти. Защото, забележете, знам го по линия и по канали от 
администрацията, защото това създава и вътрешни отношения между самите хора, 
което според мен не е редно. Дайте да ги видим тези високи специалисти. Благодаря, 
нямам повече. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други питания. 
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Иван Кичев: Аз имам питане, защото одеве дадох становище по отговорите. Едно 
питане имам много бързо и кратко, съжалявам, че г-жа Колеолова я няма, не знам кой 
ще ми даде отговор на този въпрос. Питането ми е следното, г-н Камалиев като 
разпоредител второстепенен с общински бюджет каква оперативна самостоятелност 
има да действа в рамките на гласувания бюджет на ОБЧ, не знам колко беше.. милион и 
шестотин ли, към два милиона сега по памет, няма значение колко е. Така или иначе в 
рамките на гласувания общински бюджет имаме и бюджет на общинското предприятие, 
каква оперативна самостоятелност има той да действа с този бюджет. Г-жо Дамбулова, 
имате ли идея да ми отговорите на този въпрос или кой трябва да отговори, пак не знам. 

Николина Дамбулова: Мога да ви отговоря, такава каквато е на всеки един 
директор на едно предприятие, той сам взема решенията тъй като е директор на 
предприятието. 

Иван Кичев: И като вземе едно решение и като му е празна сметката,  как реално, 
говорим за един текущ ремонт на машините, примерно на багери, на сметопочистващи 
камиони и т.н. трябва ли да звъни на кмета, за да го помоли за благословията да бъдат 
отпуснати примерно три хиляди лева за ремонт на камиона, който беше повреден преди 
няколко дни.  

Николина Дамбулова: За сметопочистващите автомобили винаги са се отпускали 
средства, абсолютно винаги за ремонт. Никога не сме създали пречка това да не се 
случи, винаги сме помагали. 
 Иван Кичев: Вие пак не ми разбрахте конкретния въпрос. Аз питам има ли 
оперативна самостоятелност, да в момента има текущ ремонт, аз привеждам пари от 
моята сметка, която е гласувана от общинския съвет и съответно си поемам ремонта без 
да занимавам кмета, защото той с тези пресконференции човека не може да покрие 
всичко и ние го разбираме, за това питам, не може ли да улесним някак си тези 
директори на които сме гласували доверие. Аз смятам, че те са достатъчно кадърни да 
се справят. 
 Николина Дамбулова: Те имат правилник по който се ръководят, правят заявки, 
пускат ги към нас, затова, че това е съгласно правилника им. 
 Йона Чобанова: Все пак той е ВрИД, той не е избран, не може така само кмета го 
е избрал. Пък в тази връзка, ще има ли конкурс за директор на ОБЧ, обявен конкурс. 

Николина Дамбулова: Не мога да отговоря в момента. 
Йона Чобанова: А кой го решава, кмета ли само. Колко време може да имаме 

ВрИД нали трябва да има конкурс. 
Иван Кичев: Няма какво да питам повече. Съжалявам, не може да продължава 

така г-жо Дамбулова, не може да продължава така. Разберете го, че това не е заяждане 
от наша страна, многократно го заявяваме. Кой как го тълкува си е негов проблем, но аз 
категорично заявявам, че това не е заяждане, това са текущи проблеми на община 
Средец, които са нерешаеми заради безхаберието и нехайството на един единствен 
човек, който еднолично е поел общината на самоуправление и това нещо не може да 
продължава повече така. Не знам, не се ли срамувате. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други питания. 
 
Други питания не постъпиха. 
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