
1. 
 

  Председател: 
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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. № 96-00-10 
     06 октомври 2021 год.  
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 25 
 
 

 
 
На 29 септември 2021 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23, ал.4, т.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация в зала №1 на 
общинска администрация от 9.30 часа се проведе Двадесет и петото заседание на 
Общински съвет на община Средец. 

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

3.   Владислава Станилова Цанева  
4.   Георги Димитров Вълчев  
5.   Даниел Николов Чолаков 
6.   Димитър Киряков Янков 
7.   Динко Янев Цъцаров 
8.   Иван Димитров Кичев 
9.   Ивелина Стоянова Стоянова 
10.   Йона Николова Чобанова  
11.  Красимира Янкова Георгиева 
12.  Лало Антонов Гюров 
13.  Петьо Георгиев Колеолов 

   14.  Стоянка Стоянова Кисьова 
   15.  Тодор Стаматов Стаматов 
   16.  Яна Иванова Биюкова 

  17.  Янко Калудов Германов 
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На заседанието присъстваха: кмета на община Средец – инж. Иван Жабов; Георги 
Станилов – секретар на общината; директори на дирекции и представители на общинска 
администрация;  ръководители на общински предприятия и гости. 

Закъсняха за заседанието общинските съветници Йона Чобанова и Валери Ангелов. 
Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, дами и господа от 

администрацията, гости, при кворум от петнадесет общински съветника откривам 
Двадесет и петото редовно заседание на Общински съвет – Средец. Предстои да 
изберем секретар на днешната сесия, предложението ми е г-жа Стоянка Кисьова да 
стане секретар на заседанието. Имате ли други предложения колеги. …Ако няма, който 
е съгласен с направеното от мен предложение моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”.  

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

Динко Цъцаров: Предстои да гласуваме проекта за дневен ред на днешната сесия, 
който се състои от двадесет точки. Същите, които бяха разгледани на заседанието на 
постоянните комисии в понеделник. Имате ли предложение за промяна или допълнение 
на дневния ред. Г-н Янков, заповядайте. 

Димитър Янков: Аз имам две предложения. Едното е свързано с присъствието на 
кмета, ако има някакви ангажименти и не може да остане на точка питания да я 
преместим напред, ако останете до края на заседанието няма нужда да се прави тази 
промяна в дневния ред.  

Динко Цъцаров: Остава. 
Димитър Янков: Добре, окей. Второто е във връзка с въпросната докладна записка 

на група общински съветници, която е под номер двадесет, тъй като тя е обвързана до 
известна степен, макар че сумите, които се визират са предполагаеми от порядъка на 
1000-2000 лева не повече, но все пак до известна степен е свързана с точката, която е с 
актуализацията на бюджета под номер шест. Идеята ми е т.20 да мине по напред като 
т.6, а всички останали да се изместят с по една назад. 

В залата влезе Йона Чобанова. 
Динко Цъцаров: Аз лично нямам нищо против, въпреки че докладната не е за 

актуализация на бюджета, докладната касае отчет на бюджета. 
Димитър Янков: Отчет на бюджета, но все пак има някои неща, които са 

свързани. Евентуално в тази точка могат да се допуснат и промени, както има примерно 
предложение в този отчет на бюджета, има предложение за промени на субсидиите на 
някои от спортните клубове например. Значи то е своеобразно в него се вземат решения 
свързани с някаква актуализация до края на годината. 

 Динко Цъцаров: Това само като уточнение, гласуваме го предложението. Има ли 
други предложения. …Ако нямате гласуваме предложението на г-н Янков, 
предложената т.20 Докладна записка от общински съветници относно: Онлайн 
излъчване на заседанията на Общински съвет – Средец да стане като т.6 и всички 
останали се изместват назад. Който е съгласен с това предложение моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
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Динко Цъцаров: Предложението се приема. Гласуваме проекта за дневен ред с 
направената промяна в него, който е съгласен  така предложения проект да стане дневен 
ред на днешното заседание, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

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

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Попълване състава на постоянните комисии към Общински 
съвет - Средец; 

2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Проведен конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-
СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Структурата на детските градини, училищата и звената от центровете за 
подкрепа за личностно развитие през учебната 2021/2022г.;  

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализиран поименен списък на педагогическия и непедагогическия  
персонал на  Функция „Образование” за  дейностите: „Неспециализирани 
училища, без професионални гимназии“, „Професионални гимназии и 
паралелки за професионална подготовка”, „Детски градини” и  „Център за 
подкрепа за личностно развитие“ и на Функция „СДЗ“ Дейност „Здравен 
кабинет в детски градини и училища“  за учебната 2021/2022 година с право 
на изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота, считано 
от 15.09.2021 г.;  

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи на служители от община Средец; 

6. Докладна записка от общински съветници относно: Онлайн излъчване на 
заседанията на Общински съвет – Средец; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Анализ на касовия отчет на Бюджета към 30.06.2021г., отчет и 
актуализиран план по пълна бюджетна класификация на Бюджета и СЕС, 
ДЕС и ДМП; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обект  „Електролизна система GI 5000 към отоплителна парна инсталация  
сграда - общинска администрация“; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за поз.имот № 04621.163.1000 по КК 
на землището на с. Богданово, Община Средец, за обект: „Кариера за добив 
на строителни материали”; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за поз.имот с идентификатор № 
65560.57.19, трайно предназначение на територията – земеделска, с площ 
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4502 кв.м, в м.“Старата кория“, с НТП „нива“, категория - 9 по КК на 
землището на с. Светлина, Община Средец – за определяне начина на 
застрояване на имота за обект „Селскостопанска сграда за съхранение на 
селскостопанска продукция”; 

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

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие  за безвъзмездно прехвърляне на собственост на поземлен 
имот с идентификатор 20273.7.62 и поземлен имот с идентификатор 
20273.9.102 и двата по КККР на с. Дебелт, община Средец, публична 
общинска собственост на Държавата; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХІІ-509, кв.71 
в с. Зорница; 

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

15.  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;  

16.  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; 

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

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

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

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

21.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №25 на Общински 
съвет – Средец./ 
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Динко Цъцаров: Колеги, започваме с ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна 
записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 
Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет – Средец. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Имате ли изказвания по нея. …Ако няма гласуваме направеното 

предложение, който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Динко Цъцаров: Тъй като постоянната комисия по „Развитие и планиране на 

селско и горско стопанство, бедствия и аварии“ в момента няма и председател, очаквам 
вашите предложения за председател на тази комисия. …Аз предлагам г-жа Колеолова за 
председател на комисията, имате думата също така и вие за предложения. Г-н Вълчев. 

Георги Вълчев: Аз мисля, че в общинския съвет няма по ерудиран, който да се 
занимава с горски неща, вероятно г-жа Колеолова трябва да поеме тази функция. 

Динко Цъцаров: Добре, гласуваме предложението, който е съгласен с него, моля 
да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 373 
29 септември 2021 година 

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

администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Избира г-жа Антоанета Станкова Колеолова за председател на постоянната 

комисия  „Развитие и планиране на селско и горско стопанство, бедствия и аварии“; 
 2. Избира г-жа Антоанета Станкова Колеолова за член на постоянната комисия 
„Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология“. 

3. Избира г-жа Антоанета Станкова Колеолова за член на постоянната комисия 
„Международно и регионално сътрудничество, оперативни програми и 
неправителствени организации“. 
 
 
 Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ВТОРА колеги – Докладна записка от 
Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Проведен 
конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане 
на управлението на дружеството. 
 Докладва вносителя. 
 Динко Цъцаров: Коментирахме го колеги на комисиите. Д-р Даниела Георгиева 
присъства на заседанието, поискахте да се запознаете с нея. Д-р Георгиева, много 
накратко само да се представите с две-три изречения.  
 Д-р Даниела Боздукова: Като професионална биография бих казала, че имам опит 
в управление на лечебно заведение за болнична помощ. Два мандата съм изкарала като 
управител на Университетска болница „Дева Мария“ в Бургас. Преди това също съм 
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заемала ръководни длъжности. По специалност съм епидемиолог, специалността ми е 
„технология на инфекциозните болести“, имам квалификация „здравен мениджмънт“. С 
трудов стаж съм 31г., ами това е накратко казано. 
 Динко Цъцаров: Колеги. Г-н Янков. 
 Димитър Янков:  Д-р Боздукова, понеже бях член в комисията се запознахме още 
там, и за да не ви задържаме до точката за анализ на касовия отчет на бюджета, само ако 
по памет може да ми кажете, защото във вашия отчет виждаме, че от субсидията сме 
предоставили до момента 10х.лв. поне за полугодието, същата ли е цифрата към 
настоящия момент и има ли болницата държавно субсидиране, защото не става ясно от 
отчета. 
 Д-р Даниела Боздукова: Да, ами не става ясно, защото и аз нямах точните цифри. 
Има субсидиране от Министерството на здравеопазването като размера на субсидията 
към момента е 24х.лв. на месец, преди това е било по-малко. Има месеци в които 
държавата не ни превежда пари, но в другите месеци те с натрупване ни ги превеждат, 
така че субсидията си я получава болницата. 
 Димитър Янков: Добре, предполагаемо ще ви трябва ли общинска субсидия до 
пълния размер или до каква част. 
 Д-р Даниела Боздукова: Това още е рано да ви го кажа. 

Димитър Янков: Добре тогава. Ами понеже деветмесечието приключва, вероятно 
ще получим отчет за деветмесечието, така че ще го коментираме. Благодаря ви. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате ли други въпроси към д-р Георгиева. …Ако нямате 
да й пожелаем успех в нейната работа, която няма да е никак лесна, тя вече се сблъска с 
доста от проблемите тука. Благодаря Ви, че присъствахте. Лек ден Ви желая. 
 Д-р Даниела Боздукова: И аз ви благодаря. Лек ден и на вас. 

 Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 374 
29 септември 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.16, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл.5 ал.1, чл.6, чл.10, 
ал.2, 3, 4, 5 и чл.11, ал.2 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения и чл.14 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които община Средец 
упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, както и на основание Протокол от 17.09.2021г., 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 1. Утвърждава предложението на комисията избрана с Решение 
№332/30.06.2021г., за класиране на участниците в конкурс за избор на управител на 
„МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец  обективирано в протокол от 17.09.2021г.. 
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 2. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за назначаване и сключи 
договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец с 
класирания на първо място участник д-р Даниела Проданова Боздукова. 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА  – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Структурата на детските градини, училищата 
и звената от центровете за подкрепа за личностно развитие през учебната 
2021/2022г.. 

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

Динко Цъцаров: Благодаря г-н Стоилов. Колеги, има ли изказвания по докладната. 
Г-н Вълчев, заповядайте. 

Георги Вълчев: От място. Искам да попитам г-н Стоилов, правили ли сте 
равносметка спрямо минали години, каква е тенденцията, утро ли ни очаква или на 
залез отива работата. 

Сергей Стоилов: Тенденцията е към намаляване на децата. Относително малък е 
процента, но се отразява вече. Ние говорихме на комисиите, много семейства от ромски 
произход намират работа в Германия и по този начин намаляват децата. Там ползват 
социалната система на Германия, знаете че тя е много мощна държава, по двеста евро са 
детските и продължава тази тенденция. Засега няма промяна в структурата, запазили 
сме я засега.  

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 375 
29 септември 2021 година 

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

местната администрация и чл.62, ал.3 и чл.100, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
   Утвърждава структурата и вида на учебните заведения в общината както 
следва: 

Детски градини 
1. Детска градина „Снежанка“гр.Средец– 7 групи /6+1яслена/ - 181 деца  
2. Детска градина „Бърборино“гр.Средец- 10 групи /8+2 ясли/ - 230 деца  
3. Детска градина „Дъга“ с.Дебелт с филиал с.Факия - 4 групи  -  71 деца  
4. Детска градина с.Загорци   -  1 група   -  22 деца  
5. Детска градина с.Орлинци -  1 група   -  23 деца 

Всичко брой групи - 23 и брой деца - 527 
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Основни училища 
1. Основно училище „Антон Страшимиров“ с.Дебелт 

7 паралелки - 146 ученика  
Полуинтернатни групи  2 бр. с 54 ученика 

2. Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Загорци 
7 паралелки      -    116 ученика   
4 маломерни паралелки -  I-ви, III-ти, IV-ти и VI-ти клас 
Полуинтернатни групи  -  4 бр. със 116 ученика 

3. Основно училище „Никола Й.Вапцаров“ с.Факия 
4 паралелки с 52  ученика, 3 слети и 1 маломерна - VII-ми клас 
Полуинтернатни групи –  2  с 33 ученика 
Ученици в общежитие – 1 група  -  19  ученика 

Средни училища 
1. Средно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Средец 
36 паралелки   -   764    ученика  
Маломерни – 1 паралелка   -  XI-ти клас 
Полуинтернатни групи  -  7 със 162 ученика  

Професионални гимназии 
1.ПГМССЕ „Никола Й.Вапцаров“ гр.Средец 
Специалност:                                                                                                                        
Механизация на селското стопанство 
Дневна форма на обучение 
8 паралелки, 191 ученика 
Самостоятелна форма - 29 ученика  
Промишлена електроника                                                                                          
Дневна форма на обучение 
3 паралелки със 77 ученика  
Ученици в общежитие – 1 група – 30 ученика 

Центрове за подкрепа за личностно развитие 
Общински детски комплекс:       42 постоянни групи    с  546  деца 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТВЪРТА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран поименен списък на 
педагогическия и непедагогическия  персонал на  Функция „Образование” за  
дейностите: „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, 
„Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка”, „Детски 
градини” и „Център за подкрепа за личностно развитие“ и на Функция „СДЗ“ 
Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“  за учебната 2021/2022 
година с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота, 
считано от 15.09.2021г.. 

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

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 376 
29 септември 2021 година 

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

администрация, чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно образование, 
чл.37, ал.1, т.2 от ПМС № 408 от 23.12.2020 г., за изпълнение на държавния бюджет 
на РБ за 2021 г. и Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на 
транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в 
системата на предучилищното и училищното образование, 

  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Утвърждава Актуализиран поименен списък на педагогическия и 

непедагогические персонал в Община Средец с право на изплащане на пътни разходи от 
местоживеене до месторабота към Приложение 7 от Решение на ОС №  
252/24.02.2021 г. на Функция „Образование”– Дейност „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии“, Дейност „Професионални гимназии и паралелки за 
професионална подготовка”, Дейност „Детски градини” и Дейност „Център за 
подкрепа за личностно развитие“ и на Функция „СДЗ“ Дейност „Здравен кабинет в 
детски градини и училища“ за учебната 2021/2022 година както следва: 

1. За Функция „Образование“   
   1.1. Дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” 
      1.1.1. Учители от СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Средец пътуващи по 

направление гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас както следва: 
  Албена Иванова Илиева – старши учител;  
  Антония Стоянова Лазарова – учител в група ЦОУД; 
  Ваня Стоянова Ралева - старши учител; 
  Веляна Миткова Дойчинова  – учител спортна подготовка; 
  Йорданка Димитрова Стоева - Аянова – учител; 
  Кирил Атанасов Киров – старши учител; 
  Красимир Христов Иванов – старши учител; 
  Марияна Димова Стамболиева – учител в група ЦОУД ; 
  Митко Вълов Мирчев – старши учител; 
  Нина Георгиева Петрова - учител; 
  Петя Петкова Съвестакиева- учител в група ЦОУД; 

Радост Стоянова Стоянова – старши учител;  
Радостина Пенкова Косева – старши учител; 
Соня Вълчева Димитрова – старши учител; 

    Филип Тодоров Костадинов – учител; 
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       1.1.2. Учител от СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Средец пътуващ по 
направление гр.Поморие – гр.Средец – гр.Поморие  - Стоян Стаматов Тузлуков –
учител в група ЦОУД; 
       1.1.3. Учител от СУ „Св.Св.Кирил и Методий”гр.Средец пътуващ по 
направление с.Дюлево  – гр.Средец – с.Дюлево – Гергана Янева Нисторова – старши 
учител; 
       1.1.4. Старши учител - Кирчо Георгиев Иванов –  наем в общежитие. 
               1.1.5. Учители от ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт пътуващи по 
направление  гр.Бургас – с.Дебелт – гр.Бургас, както следва: 

Валентина Танева Вълкова - учител в група ЦОУД начален етап; 
Виолета Колева Христова- учител по английски език; 
Доротея Людмилова Димитрова- учител ФВС; 
Мариана Русева Вълчева – старши учител начален етап; 
Светла Ганева Палазова – старши учител начален етап; 
Татяна Димова Петрова – старши учител начален етап; 

  Христина Иванова Кендова – учител прогимназиален етап.   
       1.1.6. Директор и учител от ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт  пътуващи 
по направление -  гр.Средец- с.Дебелт - гр.Средец, както следва: 
  Стамена Иванова Дякова – директор 
  Красимира Веселинова Минева – учител в група ЦОУД; 
       1.1.7. Непедагогически персонал от ОУ „Антон Страшимиров“ с.Дебелт, 
пътуващи по направление гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец: 
  Силвия Георгиева – счетоводител 
  Костадин Янчев Янчев – огняр 

      1.1.8. Психолог от ОУ „Антон Страшимиров“ с.Дебелт, пътуващ по 
направление гр.Бургас – с.Дебелт – гр.Бургас -  Станислава Желязкова Терзиева 
                  1.1.9. Учители от ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци пътуващи по 
направление гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец, както следва:   

Ганка Янева Арабаджиева – старши учител в начален етап;  
Диана Стоянова Димитрова – учител в ПИГ в  начален етап; 
Кремена Стоянова Миларева – учител  ПИГ в начален етап; 
Красимира Тодорова Хубенова – учител в прогимназиален етап; 
Мариана Стоилова Златарова – главен учител в прогимназиален етап; 
Милена Петрова Дочева – старши учител в прогимназиален етап; 
Росица Димова Везирова – учител в начален етап; 
Росица Христова Алексиева – учител ПИГ в прогимназиален етап; 
Силвия Петрова Димитрова – учител В ПИГ в прогимназиален етап; 
Стоянка Кралева Калудова – старши учител в начален етап; 
Миглена Стоянова Миларева - учител в начален етап; 

  Каля Михова Стоянова – лектор в прогимназиален етап. 
       1.1.10. Учител от ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци пътуващ по 
направление гр.Бургас – с.Загорци – гр.Бургас - Дичо Костов Костов – старши учител в 
прогимназиален етап; 
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               1.1.11. Директор от ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци пътуващ по 
направление с.Кубадин – с.Загорци – с.Кубадин. - Тодор Павлов Павлов. 
       1.1.12. Непедагогически персонал от ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци 
пътуващ по направление гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец – Мара Дякова Кралева ЗАС 

      1.1.13. Учители от ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Факия  пътуващи по направление     
гр.Средец – с.Факия – гр.Средец , както следва : 
  Антоанета Сотирова Желязкова – старши учител; 
  Недка Ангелова Николова – учител; 
  Йорданка Янева Статева – учител;  
  Богдан Иванов Николов- учител ПИГ; 
  Баю Георгиев Желязков – старши възпитател в общежитие; 
  Татяна Георгиева Иванова – учител ПИГ. 
    1.1.14. Непедагогически персонал от ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Факия  пътуващ по 
направление     гр.Средец – с.Факия – гр.Средец – Мара Иванова Атанасова - ЗАС 

   1.2. Дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална 
подготовка”   

      1.2.1. ПГМССЕ „Н.Йонков Вапцаров” гр.Средец – Учители пътуващи по 
направление гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас, както следва: 
  Инж. Пламенна Йорданова Попова – ст.учител по информатика и ИТ; 
  Елена Миткова Вардева – учител по български език; 
  Нина Петрова Петкова – старши учител по теоритично обучение; 
  Николета Нейчева Чанева – учител по руски език; 
  Маргарет Красимирова Петрова – учител по физика; 
  Христо Иванов Аждеров – учител по теоритично обучение. 

   1.3. Дейност „Детски градини”  
       1.3.1. Учители от ДГ „Бърборино” гр.Средец пътуващи по направление 
гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас: 
  Динка Иванова Тодорова - учител;  
  Драгомира Петрова Нейкова – учител; 
  Маргарита Желева Чанева – учител; 
       1.3.2. Учител от ДГ „Бърборино” гр.Средец пътуващ по направление с.Факия 
– гр.Средец – с.Факия: - Мария Ангелова Ташева – учител. 
       1.3.3.Непедагогически персонал от ДГ „Бърборино“ пътуващ по направления 
с.Драчево – гр.Средец – с.Драчево – Станка Желязкова Стаматова; 
                  1.3.4. Пътуващи директор и учител от ДГ Загорци по направление гр.Средец 
– с.Загорци – гр.Средец: 
  Димитрина Иванова Великова– директор; 
  Радка Тодорова Кралева – детски учител. 
       1.3.5. Пътуващи директор и учител от ДГ с.Орлинци по направление 
гр.Средец - с.Орлинци – гр.Средец  

Таня Николова Тодорова – директор; 
Росица Иванова Алексиева – учител; 

      1.3.6. Непедагогически персонал от ДГ с.Орлинци пътуващ по направление 
гр.Средец - с.Орлинци – гр.Средец - Милка Тодорова Стоянова – ЗАС 
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      1.3.7. Пътуващи учители от ДГ „Дъга” с.Дебелт по направление гр.Бургас – 
с.Дебелт – гр.Бургас 

Златина Атанасова Стефанова – ст.учител; 
Руска Атанасова Павлова – ст.учител; 
Станка Вълкова Радева- ст.учител; 

      1.3.8. Пътуващи директор и учители от ДГ „Дъга” с.Дебелт по направление 
гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец  

Величка Пламенова Пенчева - директор; 
Димка Костадинова Костова – учител; 
Марина Иванова Караянакиева – сталши учител; 
Светла Иванова Бошева - учител. 

      1.3.9. Пътуващи директор и учител от ДГ „Дъга” с.Дебелт, филиал с.Факия 
по направление гр.Средец – с.Факия – гр.Средец 

Величка Пламенова Пенчева - директор; 
Величка Славова Христова – учител. 

1.4. Дейност „Център за подкрапа за личностно развитие“  
      1.4.1. Пътуващ директор и учител от ЦЛР по направление гр.Бургас – 

гр.Средец – гр.Бургас 
Марин Димов Димов – директор ОДК 

      1.4.2. Пътуващ учител по направления гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец - 
Десислава Веселинова Стефанова – учител  

2.Функция „Здравеопазване“  
2.1. Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ 
Тодорка Велчева Кожухарова – пътуваща по маршрут гр.Средец – с.Дебелт – 

гр.Средец, медицинска сестра ОУ “Антон Страшимиров“ с.Дебелт.; 
Руси Янев Тракалянкев – пътуващ по маршрут с.Момина църква – гр.Средец –

с.Момина Църква, обслужващ ПГМССЕ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Средец; 
Виделина Стоянова Великова – пътуваща по маршрут гр.Средец – с.Факия – 

гр.Средец , медицинска сестра ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Факия и ДГ с. Факия; 
Радка Николова Михова – пътуваща по маршрут гр.Средец – с.Загорци – 

гр.Средец, медицинска сестра ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Загорци и ДГ с.Загорци. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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



13. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на служители от 
община Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 377 
29 септември 2021 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз  по направление гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на Катя Димитрова 
Бождерменова – младши експерт „Общинска собственост“ към Дирекция „МПОС“, 
считано от 01.09.2021 г. 

2. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по направление гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на Пламена 
Костадинова Караиванова – старши специалист „Устройство на територията“ към 
Дирекция „УТСЕБКС“,  считано от 01.09.2021 г. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 



14. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Стигаме до ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна 
записка от общински съветници относно: Онлайн излъчване на заседанията на 
Общински съвет – Средец. Колеги, явно аз ще трябва да я прочета.  

 



15. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



16. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



17. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

 



18. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

 
Динко Цъцаров: Това е докладната подписана до момента от дванадесет общински 

съветници. Имате думата за изказвания, някакви предложения ако имате също така. Г-н 
Стаматов. 

Тодор Стаматов: От място. Тъй като към вас възлагаме да проучите как стоят 
нещата, дали ще има фирми, които ще предлагат или ние ще изберем някаква 
определена фирма или това ще се случи с някой човек, който е от общината назначен на 
тази длъжност, трябва да се уточнят главно според мен авторските права на материала,  
който ще бъде записван и кой всъщност ще ги държи тъй като могат да бъдат 
използвани с *** изкарване на думите от контекста и изрязване на видеа. Така, че това 
също трябва да се засегне, въпросът с авторските права според мен са най-важни на 
материала, който ще бъде излъчван и дали ще има всъщност възможност да се качи на 
сайта на общината и да се гледа онлайн, тъй като самия сайт не знам дали е подготвен. 

Динко Цъцаров: Всичко това предстои, значи има практики такива в други 
общински съвети, предполагам че ще е възможно. Така или иначе след като вземем това 
решение ще потърсим съответно такава услуга. Други колеги. Г-н Янков. 

Димитър Янков: Във връзка с изразеното притеснение от колегата само да кажа 
две-три думи. Какво значи колега Стаматов авторски права. Вие доколкото си спомням 
бяхте кандидат за народен представител и вероятно са ви вземали интервюта 
предполагам, да. Който ви взема интервюто имахте ли някакви притеснения по 
отношение на нещо, за авторски права и т.н., тука е пълно онлайн излъчване поне в 
предложението е такова, не е да се изрязват определени абзаци. Разбирам какво искате 
да кажете, да, разбирам какво искате да кажете, защото контекста може да се наруши, 
тука говорим за цялостно излъчване, пълно, в пълен обем, така че според мен подобен 
тип притеснения са неоснователни, няма как да се промени нещо в контекста. 

Тодор Стаматов:  Определени ситуации, които после биват изкарвани в различен 
контекст, това го забелязваме в момента, така или иначе постоянно се прави и 
аудиторията по-късно разбира какъв е целият контекст, след като изгледа само едно 
определено видео. Именно затова трябва да се наложи  определени авторски права и 
човека, който излъчва цялостното предаване, в смисъл да не може да се сваля самото 
видео, да е криптирано. 

Димитър Янков: Това до известна степен, ако ще се ползва фирма евентуално, 
която тя да го върши това нещо може да се сложи в един възлагателен договор просто 
като абзац, за което обаче аз специално нямам притеснение, защото такъв тип 
материали те се качват и в популярни сайтове като YouTube и в крайна сметка… 

Янко Германов: И Флагман го прави и всички други, изрязват го и ти казват не си 
казал и готово. 

 Тодор Стаматов: Въпросът е, че да сме го уточнили този момент, оттам нататък 
****. 

Димитър Янков: Ние можем да уточним, дотолкова доколкото самото излъчване, 
което следва да се монтира на сайта на общината, не говорим някъде другаде и да се 
даде достъп самото това излъчване да е изцяло в пълен размер и без изваждане от 
контекста. Благодаря, смятам че се разбрахме. 

Тодор Стаматов: За това съм съгласен. 



19. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

Динко Цъцаров: Разбрах ви препоръката г-н Стаматов, ще я имам в предвид също 
така. Колеги, други изказвания има ли. Г-н Вълчев заповядайте. 

Георги Вълчев: Аз по-скоро имам една препоръка към председателя, който ще 
извърши тази дейност която му възлагаме, това проучване да не вземе да се проточи две 
години, надявам се да е в някой нормален срок, ако вземем това решение естествено, 
благодаря. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 378 
29 септември 2021 година 

 
 На основание чл.33, ал.2, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.57, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Възлага на Председателя на Общински съвет Средец да проучи и осигури 
техническа възможност всички открити заседания на общинския съвет да бъдат 
излъчвани пряко онлайн в реално време и чрез запис на сайта на Общинския съвет, в 
това число и в случаите на провеждане при видео-конферентна връзка. 

2. Възлага на Кмета на Община Средец да обезпечи финансово – закупуването и 
кадрово – обслужването и поддръжката на необходимите технически средства по 
т.1 от настоящото решение. 
 
 
 
 В залата влезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на 
Бюджета към 30.06.2021г., отчет и актуализиран план по пълна бюджетна 
класификация на Бюджета и СЕС, ДЕС и ДМП. 

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

От залата излезе Йона Чобанова. 
Динко Цъцаров: Благодаря г-жо Колеолова. Заповядайте за изказвания колеги. Г-н 

Янков. 
Димитър Янков: Уважаеми колеги, настоящата точка от дневния ред - анализ на 

касовия отчет на Бюджета и т.н. може би може да се каже най-важната точка в 
настоящата сесия и предполагаемо би следвало да отнеме най-много време. В началото 
аз ще започна с някои въпроси, едва ли това ще ми е първото ставане, но първо към 
главния счетоводител, загатнах го с въпроса към госпожата, която избрахме за 



20. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

управител на болницата, става въпрос за субсидиите на лечебните заведения. От 
приложените отчети за шестмесечието се вижда, че Медицинския център има усвоени 
12х.лв., а МБАЛ 10х.лв., сега по спомени малко говоря г-жо Колеолова общия размер на 
субсидиите за Медицинския център беше четиридесет, ако не греша и за болницата 
беше петдесет или нещо малко отгоре, точно са. Сега на полугодието забележете от 50х. 
за болницата има дадени 10х., от 40х. за Медицинския център има дадени 12х., това са 
цифри, които се движат от порядъка за болницата даже под една четвърт, а за 
Медицинския център малко над една четвърт. Въпросът ми към вас е има ли 
неудовлетворени искания от страна на лечебните ни заведения по отношение 
изплащане размера на субсидиите, защото е радващо, ако те нямат нужда от пари. Това 
е най-радващото, да ви кажа нямам представа как е ситуацията, вероятно вие имате 
представа. Надявам се да няма неудовлетворени искания, защото в противен случай се 
оказва нещо, което ние като общински съвет и като принципал на тези заведения, 
особено го държим и го доказахме през април, май и средата на юни на извънредната 
сесия, че в крайна сметка ние си държим на здравеопазването в града и ще 
продължаваме да държим. Така, че това ми е единия въпрос. И тъй като идва 
деветмесечие вече би следвало тези цифри да са вече по различни, ако имате някаква 
информация към момента, смятам че няма нужда да ги задавам писмено ще ги 
представите на по късен етап. Това е едното във връзка с лечебните ни заведения, ще 
оставя на председателя на нашата здравна комисия във връзка с предложение, 
коментирахме го в комисиите, предложение от гледна точка на това, че трябва да 
актуализираме и парите, които предоставяме на наши граждани, които са в тежко 
социално положение и се налага да помагаме. По време на приемането на бюджета 
направих предложение тази сума да е по голяма, не се прие, в крайна сметка стигна се 
до положение да се убедим в тази работа практически, защото парите се изчерпаха. 
Тука виждам, че е колегата Стойко Стоянов, директор на Общинското горско 
предприятие /ОГП/, към него ще го помоля да направи един коментар. Сега пак по 
памет някъде около 250х.лв. ми се струва, че има просрочени вземания ОГП и около сто 
шестдесет и нещо има просрочени задължения към доставчици, на фона на тези две 
цифри, хубаво е да имаш да вземаш, което подсказва, че в даден момент парите ще ги 
вземеш, ще се разплатиш. Но има и една опасност, вероятно тези  просрочени 
задължения, са към фирми, които извършват услугата сеч, такава голяма сума не 
виждам как  другояче би се натрупала. Просрочените вземания, защото като говорим за 
просрочие тука не говорим в рамките на просрочие от един месец, искам да се 
коментира горе-долу кога се очаква да се ликвидират в едната и в другата посока и 
просрочените задължения и просрочените вземания. Също така към г-н Камалиев, 
прави впечатление че доста сериозни  просрочени задължения имате към доставчици и 
др., размера беше, аз пак ако греша да ме поправите, но от порядъка над 350-370х.лв. 
така ми е останало в главата. Това е сериозна сума просрочени задължения, вие слава 
богу нямате такива просрочени вземания, прибрали сте си всичко с изключение на едни 
1-2х.лв., което е дребна работа, но цифрата за просрочените задължения е много 
сериозна и ще ви помоля да коментирате този аспект на анализа на касовия отчет на 
бюджета към шестмесечието. Това са към вас въпросите ми. Имам и нещо друго, но ще 
го отложа за по нататък, за да могат да се изчистват едно по едно.  



21. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

Динко Цъцаров: Г-жо Колеолова. 
Анета Колеолова: На първият въпрос относно предоставените субсидии за МБАЛ 

и Медицински център цифрите са точни, действително са толкова плануваните 
субсидии и отчета. Наистина за удовлетворение нямаме натиск за плащания на 
субсидии, това което сме платили на МБАЛ представлява задълженията за храна, която 
ние предоставяме на МБАЛ. Действително през месец август Министерството на 
финансите, националното сдружение поискаха подробна информация за просрочените 
задължения точно на общинската болница и за радост се оказа, че няма такива, всеки 
месец болницата подава към нас задълженията които има, но няма такива посочени. 
Медицинския център регулярно извършвам плащания около 3х.лв. са напълно 
достатъчни за просрочени такива задължения, които варират…  
 Димитър Янков: Шест по три е осемнадесет г-жо Колеолова. 

Анета Колеолова: Да, прескочили сме някой месец най вероятно, даже август 
месец. 

Димитър Янков: Въпросът е ако в центъра нямат нужда не е проблем, въпросът е 
ако са го заявили, а не са дадени вече е проблем. 

Анета Колеолова: Справят се, да се надяваме, че ще се справят и до края на 
годината. 

Димитър Янков: Свързано е с това, докъде са нещата, които бяха залегнали в 
капиталовата програма, някаква техника беше. 

Анета Колеолова: 3х.лв. за климатик на Медицинския център, не са поискали, не 
са подали заявка и съответно една техника ***, но не е подадена заявка за усвояване на 
средствата. 
 Стойко Стоянов: Да отговоря на въпроса на г-н Янков. Фирмата, която 
фактически дължи на нас пари и ние пък съответно дължим на нея пари е Стоми груп с 
управител Стоян Попов регистрирана в Момина църква. Фирмата се ръководи от 
неговия син Дончо Попов. Задълженията, които тя има към общинското предприятие са 
в размер на 244753лв. Ние дължим на същата фирма за добив на дървесина както каза 
колегата, извършване на услугата сеч и износ на дървесина в размер на 191184лв., 
разликата е 53569лв. т.е. фирмата като си приспадне тази сума която ние дължим, 
дължи на нас 53х.лв. По нашите сметки имаме задържани гаранции, които не са 
възстановени в размер на 20352лв. или фактически разликата, която фирмата дължи на 
общината е в размер на 33217лв. това е действителната сума. В постоянни разговори 
сме, бих казал  почти непрекъснати за изчистване на задълженията, те към нас и ние 
към тях. Надявам се до края на октомври, приемам го като мое лично задължение, 
защото аз не съм се отказал да работя по този въпрос както и  общината, използваме 
тяхното съдействие до края на октомври да бъдат изчистени т.е. след като са разплатени 
тези 33х.лв. и да се пристъпи към изчистване на заемните задължения, които 
фактически след плащанията на тези 33х.лв. от тяхна страна ще бъдат ***. Технически 
как ще стане това икономистите ще кажат. 
 Димитър Янков: Колега, аз ви благодаря за изчерпателния отговор, макар че не 
става  въпрос коя е фирмата или фирмите… 

Стойко Стоянов: Аз съм длъжен да я съобщя. Нека да се знае, че става въпрос за 
една и съща фирма, задълженията не са към други фирми, разбирате ли. 
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 Димитър Янков: Разбирам ви, искате да кажете, че ще се направи някакво 
прихващане. Моят въпрос по-скоро беше с акцент, кога очаквате да се изчисти… 

Стойко Стоянов: До края на октомври. Имат едно плащане от 20х.лв. съвсем от 
скоро преди една-две седмици, в разговори съм всеки един момент тези 32х. да бъдат 
изчистени и така да се каже целият проблем да бъде решен, да се изчисти. 

Димитър Янков: Добре щом е в рамките на тази година. И други задължения към 
други фирми нямате така да разбирам. 

Стойко Стоянов: Не, тази година плащанията със сегашния добив са 
изключително ритмични в рамките на договора с които имаме сключени, това са 
задължения от миналата година.  

Димитър Янков: Прави тука впечатление, защото са сериозни цифри затова 
задавам въпроса. 

Стойко Стоянов: Те са много сериозна фирма, обаче миналата година с COVID 
се объркаха работите и стана така. 

Димитър Янков: Познавам я фирмата и ние сме работили с тях във времето, не 
само с тях и с други. 

Стойко Стоянов: Тъй като спряха на нас да плащат и ние спряхме към тях. 
Иван Кичев: Г-н Стоянов, имам един въпрос към Вас. На какъв етап е 

снабдяването на служителите на общината с дърва съгласно плана и съгласно до 
момента раздадените такива количества. 

Стойко Стоянов: Очаквах подобен въпрос и съм си подготвил справката, както 
казват някои хора домашното. Няма да влизам в подробности, ако искате мога да ви ги 
съобщя. Така, общо взето ситуацията е следната, първо, ще започна с това, че тази 
година общинското предприятие изпитва изключително големи затруднения по 
отношение на добива на дървесината. Плануваните количества, които сме предвидили в 
началото на годината и сме ги отдали съответно съгласно  нашата наредба 1,2,3,4,5 или 
6 обекта т.е. по 4,5,6х. кубика се пада на фирма, реално погледнато не се добиват 
ритмично. Основната причина е липса на работна ръка, няма кой да работи в горите, да 
не ви говоря пък, че тези които останаха да работят в горите колко качествено работят и 
т.н. и има големи проблеми. Но цифричките са следните, за града имаме да доставим 
още 1500м3 дървесина, за селата 2640 или общо 4140, за добив имаме 6х. кубика, ако 
тези 6х. кубика се добият до края на октомври каквито са и сроковете на договорите, 
които сме сключили, ние сме готови ***, ако  фирмите с които сме сключили договори 
съответно тя да бъде извозена в най-лошия случай в началото на ноември, обаче аз 
силно се съмнявам, че това ще бъде извършено. Не мога да ви кажа колко разговори съм 
провел, мога да попитам и колегата може да сподели, предполагам, че и при тях 
картината е същата, проблема е точно този който ви споменах. Има осигурен отсечен 
фонд, процедурите са сключени навреме, маркирана е, издадени са позволителни за сеч 
*** и не върви. Миналата година между другото се чудехме какво ще си правим 
дървата, аз се молих на хора и фирми да идват да си купуват дърва, тази година обратно 
има търсене на дърва няма кой да ги добие. 

Иван Кичев: Не случайно задавам въпроса, много е актуален и питат постоянно 
хората и се интересуват затова ви попитах. 
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Стойко Стоянов: Да, идват при мен всеки ден хора възрастни, болни, какво да ви 
кажа. 

Иван Кичев: Търсете решение, тъй като наистина сериозен е въпроса, благодаря. 
Стойко Стоянов: За съжаление не мога да направя нищо. Нито наредбата ни дава 

право да работим със собствени работници, нито да наемем работници, нито да 
плащаме за работници, всичко това е в ръцете на фирмите, които са спечелили 
съответните процедури. Държавните горски стопанства мисля, че имат някакъв друг 
вариант, при тях със собствени работници могат да работят при такива случаи, но при 
нас в общините не разрешават. 

Димитър Янков: Можем да, няма такова ограничение, но е трудно логистично да 
го направите, макар че нямате ограничение както и ние нямаме. Понеже колегата 
спомена два-три пъти Държавното горско стопанство, във връзка с дървата, аз миналата 
година имах предложихме, защото и по-стари дърва, имаше търсене, сега в момента 
имайте предвид, че аз давам ограничени количества и то предимно за града, защото  
прекалено и към мене вече почват да се обръщат макар, че не ми е пряко задължение. И 
аз каквото мога като някакво дооталожване на напрежението правя, но в крайна сметка  
просто количествата, с които разполагам са твърде ограничени г-н Стоянов, за да 
подпомогна процеса до степен примерно да се ликвидира това търсене, с което да се 
оправи тотално доставката. Има нещо друго, през месец юни между другото се видях с 
Марин вашия служител или ваш заместник или не, знам че отговаря частично за тази 
дейност, го питах, не знам дали ви е предал, казах му предай на твоя директор, ако 
очаквате някакви проблеми с доставката чисто и просто да ми се каже по рано. Той ми 
каза, няма никакви проблеми, всичко окей, викам добре радвам се, аз не се и напъвам 
между другото да се занимавам с тази доставка и така и да се наложи да реализирам 
някакви допълнителни количества. Що се отнася до работната ръка, да, прав сте има 
такъв отлив, при нас все още има работници, но като цяло има отлив изобщо на 
работната ръка от горите като цяло, това е факт  който и в национален мащаб го има. Но 
проблема е, че трябва да се напънат нещата, защото тези хора, наближава зимата и да не 
ни захвърлят с камъни в един момент. 

Стойко Стоянов: Не сме спрели. Други въпроси има ли към мен. Благодаря. 
Динко Цъцаров: Ако няма, благодарим и ние, че уважихте сесията. Г-н Камалиев 

към вас имаше някакъв въпрос за коментар. 
Божидар Камалиев: Относно въпроса на г-н Янков за просрочените задължения, 

периодически, регулярно ги погасяваме. Когато поех предприятието от 01.07.2020г. 
бяха над половин милион, в момента са триста и точно колко не мога да кажа, то се 
вижда, че периодически се погасяват. Нови задължения откакто съм го поел нямаме, 
това са стари задължения преди да започна, погасяваме ги периодически. Имаме към 
***, които до ден два ще ги изчистим и продължаваме около 4х.лв., нямаме нови 
натрупани. 

Иван Кичев: Основно към кого са тези задължения. 
Божидар Камалиев: Аз ги заварих като дойдох. 
Иван Кичев: Добре, ама към кого са.  
Божидар Камалиев: Не мога да изброя всичките фирми. 
Иван Кичев: Основните казвам, най-големите, не говорим сега до детайли. 
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Божидар Камалиев: Не мога да коментирам, трябва да ги извадя и да бъда точен. 
Иван Кичев: Предполагах, че сте в течение. 
Божидар Камалиев: Никой не ми го е задавал предварително този въпрос, за да се 

подготвя. Въпросът който ми беше зададен е за нерегламентираните сметища. 
Димитър Янков: Да, той е за по нататък в точка питания, че доста се разсеяхме 

извън контекста специално на тази точка и по отношение на г-н Стоянов. Аз виждам, че 
действително има намаляване на задълженията спрямо миналата година и все пак малко 
ме озадачава, макар че не е моя въпрос, че не ги знаете, трябва да ги знаете. 

Божидар Камалиев: Знам ги, имам ги изписани. 
Димитър Янков: Добре, към коя фирма е най-крупното ви задължение и за какво. 
Божидар Камалиев: Трябва да погледна и да ви дам отговор. 
Димитър Янков: Ами вижте трябва да ги знаете *** да ги научите, г-н Камалиев 

ще ви помоля да дадете справка на общинския съвет до председателя, да видим колко и 
какви са тези стари задължения, от кога са. Изгответе я справката хем и вие ще се 
запознаете с фирмите, на които дължите пари по обстоятелствено. Разбрах, имам един 
друг въпрос към вас, в момента вие временно изпълняващ длъжността ли сте на 
директор, или постоянно. 

Божидар Камалиев: Временно изпълняващ. 
Димитър Янков: Временно изпълняващ, е, това вече по-нататък по отношение на 

провеждане на конкурса не е към вас, по скоро е към кмета, защото е доста време, би 
било редно да се уредят тези неща с един постоянен договор. 

Инж. Иван Жабов: До края на годината ще има конкурс. 
Янко Германов: До края на годината ама тази ли, да попитаме да знаем. 
Димитър Янков: Защото да ви кажа, че се чуват приказки, че са ви избрали без 

конкурс, с договор, исках да ги изчистим, за да е във ваша полза. 
Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте за изказвания по докладната. Г-н Кичев.  
Иван Кичев: Уважаеми колеги, аз първо искам да изкажа благодарност на кмета на 

общината, че най-сетне намери куража, смелостта и решителността да дойде в тази зала 
на инквизицията, това е просто за отбелязване. Аз ще се опитам да бъда съвсем кратък и 
като начало ще заявя, че групата на БСП категорично ще гласува против приемането на 
анализа на касовия отчет тъй като ние няма как да гласуваме за изпълнението на един 
бюджет, който реално не сме гласували за приемането му. Не сме били съгласни с 
рамката, с параметрите на този бюджет, с баланса му и в крайна сметка както го бяхме 
кръстили бюджета на външните услуги. Между другото като споменавам външни 
услуги, прави впечатление, че има драстични разминавания между планираните и 
отчетените външни услуги в полза на отчетените, в смисъл, че са много по ниски от 
тези планирани. Дали нашите питания и интерес към това що е то външна услуга и има 
ли почва тя в община Средец, както в един научен труд навремето се питаше, дали това 
е причината да бъдат занижени нямам представа, но има фрапиращи. Като казвам 
фрапиращи ще цитирам само някои от тях. Планирани 299х. отчетени 6500, 947х. – 
237х., 40х. – 0, 257х. – 1345 и т.н. да не ги изброявам. В повечето пера и направления 
има драстично разминаване, не знам как така се стигна до намаляване на тези външни 
услуги наистина е изненадващо, дано да е в следствие на нашия невероятен интерес към 
тези услуги, защото се оказаха много фрапиращи за бюджет от 22мил., 3200х.лв. 
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външни услуги пълно безумие. Като говорим за анализ не мога да не кажа и две думи, 
че в крайна сметка ни е представена една съвкупност от цифри, числа, таблици, 
сравнения с минали години, но ми е трудно да намеря аналитичната част в тази 
съвкупност от цифри и числа в която дори ми се струва и някой опитен финансист би се 
позабъркал. Защото все си мисля, че в един анализ както е кръстено анализа на касовия 
отчет, трябва да имаме причини, трябва да имаме следствия, препоръки, прогнози, 
предложения, носене на отговорност, срокове и т.н., поне така аз го тълкувам, не знам, 
ако финансистите искат да ме опровергаят на линия съм. И сега ще задам няколко 
конкретни въпроса, за да не отегчаваме цялата територия. Първият, ще е пак към г-н 
Камалиев, стр.15 от отчета за чистотата 2020г. има отчетени за първото шестмесечие 
1054х.лв. в момента имаме отчетени четиристотин двадесет и осем и цифра на какво се 
дължи тази почти двойна разлика и повече, можете ли да отговорите. 

Божидар Камалиев: В момента не. 
Иван Кичев: В момента не. Това не е ли в следствие примерно на техниката, която 

се ремонтира, не знам и не искам да тълкувам, това са ваши приоритети, които аз не 
мога да тълкувам, просто ми прави впечатление и питам. 

Божидар Камалиев: Всеки знае, че техниката е амортизирана, ремонтираме я, 
продължаваме. 

Иван Кичев: Добре, ама с това ли са свързани намалените разходи затова така 
питам. 

Божидар Камалиев: Тези разходи кои са, които плащаме на Братово ли. 
Иван Кичев: На стр.15 в момента не съм го взел отчета, ако г-жа Колеолова го има 

в табличката мисля, че беше цитирана тази сума. Нека тя да каже коя е точно. 
Анета Колеолова: Става въпрос за дейност чистота 1054х.лв. това са разходите, 

които получихме миналата година 1050х.лв. от ПУДОС, които бяха насочени за 
рекултивация на депото това е причината. 

Иван Кичев: Добре. На стр.16 сте включили един основен ремонт на улици в 
Средец за 16352лв. може ли някой да посочи основен ремонт на кои улици е направен и 
то за 16х.лв., че ми е много чудно как става за 16х. основен ремонт, някак си звучи 
смешно. При положение, че преди изборите 2019г. се дадоха 59х.лв. за ремонт на 
прословутата „Никола Попов“, която и сега се ремонтира за около 150-200м се дадоха 
59х.лв., ние тука отчитаме ремонт на улици в Средец за 16х.лв.. 

Анета Колеолова: Ремонта включва всички разходи не само СМР, включва 
проектиране, включва надзор, вероятно е платена и най вероятно е точно така, това са 
платени строителните надзори на вече свършили ремонти. Ще погледна капиталовата 
програма, на „Бачо Киро“ има платено авансово 14х.лв. и около 2х.лв. нещо друго, но 
сега по памет немога да кажа точно. 

Иван Кичев: Добре. На стр.18 отчитате зимно поддържане 85760лв. и съответно 
целеви средства преведени от АПИ 16300лв.. Направих си труда да проверя, имали сме 
три снежни дни от началото на годината, три снежни дни отчетени 85х.лв. разход за 
снегопочистване, на мен ми звучи много странно. 

Анета Колеолова: Това са стари задължения, също има платени на една фирма, 
има и остатъци за плащане от зимно… 
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Иван Кичев: Г-жо Колеолова, като са стари задължения включете го така, че да 
разберем, че са стари задължения. Вие сте го дали така, че това е разход за 
снегопочистване, конкретно сте го изписали. 

Анета Колеолова: Да, не мога всяка една цифра да обяснявам с подробности, бих 
могла ако пожелаете. 

Иван Кичев: Изобщо това снегопочистване е много странен вариант на отчитането 
и там не знам кой ще може да отговори по подробно в един момент, защото миналата 
година се натъкнахме на невероятни моменти. Една и съща кола на Тошко Джермов за 
един ден е обиколила 350км в общината или 500, сега по памет цитирам и това в 
продължение на четиринадесет дни правим обход, през месец ноември обход ние 
правим на същия този маршрут. Тази кола домува вечерта на ханчето и на другия ден 
пак *** и минава същите тези километри и пак се връща да домува там. Извънземен ли 
е този шофьор, Батман ли е, не мога да кажа какъв е, кмета може би знае. Кмете имате 
ли някакво обяснение това сметопочистване как са го отчитали. 

Инж. Иван Жабов: Вие го обяснете г-н Кичев. Ако не пишете, вие сте свикнали 
само да пишете, да дойдат да ни проверят, това е най-лесното, което можете да 
направите и го правите. 

Иван Кичев: А на вас по трудно ли ви е да отговорите г-н кмете. Ето питам 
конкретно как става това нещо. 

Инж. Иван Жабов: Какво да ви отговоря. Ще ви отговоря, когато трябва ще ви 
отговоря, точно на вас ли да отговаря. 

Иван Кичев: Кой съм аз че ще ми отговаряш разбира се. Ей боже, въпрос на 
възпитание. 

Инж. Иван Жабов: На възпитание, то е ясно кой е. 
Иван Кичев: Така, и миналия път питах и не ми отговорихте, в т.нар. други 

дейности на икономиката разход 205х.лв., 25 щатни бройки, с какво се занимават тези 
хора, какво включва тази дейност други дейности на икономиката, наистина не ми е 
ясно.  

Анета Колеолова: По памет мисля, че там са всички, целия обслужващ персонал 
на администрацията, чистачки, шофьори. Мисля, че тази година за първа година 
дейност „Баня и перални“ е закрита и бройките са прехвърлени също в тази дейност. 

Иван Кичев: Това към ОБЧ ли да разбирам, че е. 
Анета Колеолова: Има и към ОБЧ и към общината. 
Иван Кичев: В капиталовите разходи имаме планирани 2278х.лв. отчетени 407, на 

какво се дължи ниската реализация на тези средства, защо не сме успели да ги 
използваме, няма подходящи фирми.  

Анета Колеолова: Има обявени процедури, изчакват се процедурите. 
Иван Кичев: Правя сравнение с миналата година, може би миналата година са 

били по-бързи процедурите, тази година са забавени, просто давам сравнение. Попитах 
ви на комисиите за дарение, имате отчетени едно на стр.2, първо ми е изключително 
интересно как планирате дарение 19597лв. отчетени 34948лв. 

Анета Колеолова: Даренията по принцип не се планират в началото в бюджета, 
когато постъпят се актуализира бюджета. Бюджета който виждате е свързан с 
отчитането на един проект по УНИЦЕФ където прихода от финансирането на проекта 
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се извършва чрез дарение и за това дарение вероятно не е направена актуализация на 
тази част. Разликата между отчет, план и бюджет, не е извършена актуализация 
последната която е в бюджета за м. юни. 

Иван Кичев: Последният въпрос е пак към г-н Камалиев. Г-н Камалиев, Дида 
Славина ваша служителка ли е. 

Божидар Камалиев: Славина доколкото се сещам е по проект. 
Иван Кичев: Проект какво ще рече това. 
Божидар Камалиев: По проект не е в щата на предприягието. 
Иван Кичев: За колко години е този проект. 
Божидар Камалиев: Не мога да кажа до кога е точно. 
Иван Кичев: Г-н Иван Димов каква длъжност заема в момента в общината г-н 

кмете, назначен ли е в общината в момента. 
Инж. Иван Жабов: Няма такова нещо. 
Иван Кичев: Няма такова нещо, сигурен ли сте. 
Инж. Иван Жабов: Защо вие сигурен ли сте. 
Иван Кичев: Не, затова питам. Както Андрей, той е всеки ден е във Вълчаново. 
Божидар Камалиев: В повечето села вече сме изпратили по един човек. 
Иван Кичев: Имам списък от поне петнадесет човека г-н кмете и наистина вземете 

си помислете дали няма да коригирате цялата тая, как да го кажа процедурка по начина 
на водене на хора в общината, които си получават заплатите и не присъстват на работа 
и ние тука всички им плащаме разходите, защото те са бедни хора. Много ви моля, пак 
не ви плаша, каквото искате си мислете, както искате го тълкувайте, имам списъка с 
петнадесет човека проверени в НАП. Благодаря ви. 

Динко Цъцаров: И аз ви благодаря. Да има време и други колеги да се изказват. 
Заповядайте колеги. Има ли други изказвания. Заповядайте г-н Янков. 

Димитър Янков: Ще започна с предложенията по отношение на проекта за 
решение. Точка 7. Утвърждава отчета за получените и изразходени субсидии на 
Читалища, Спортен клуб по борба, Футболен клуб, Волейболен клуб, „Медицински 
център 1“ за първото шестмесечие на 2021г., първото изречение остава в т.7. Второто 
изречение, което е различно, защото няма връзка едното с другото, то си има връзка, но 
при гласуването, което ще искам да е точка по точка, да се отдели в т.8 Увеличава 
размера на субсидиите за 2021г. на ВК“Странджа“ с 5 000 лв., Клуб по борба 
“Странджа“ с 5 000 лв.,“Яхт клуб“ 500лв.,  Читалище с. Дебелт със 17 000 лв. и 
Читалище Средец с 5000лв. И понеже сме на тема субсидии, видях разходваната част на 
волейболния клуб, но никъде не видях първо, искане за допълнителна субсидия. Второ, 
в самите отчети г-жо Колеолова те дават само това което е разходвано от общинската 
субсидия, това не го намирам за коректно. Някои от тези като волейболния клуб 
предполагам, че имат и други източници на финансиране, те не се посочват и едва ли не 
тука трябва да даваме на всеки който поиска колкото поиска. Аз категорично няма да 
подкрепя точно тази точка, защото до момента продължаваме да даваме пари, една 
порочна практика, да даваме пари без обосновано мотивирано искане. И като искат 
пари от общината да си направят грижата да посочат в отчетите си всичките си 
източници на финансиране, не може не ми стига, още малко да дава общината, не става 
така. Има си приоритети, държим на здравеопазване там наложи ли се ще даваме, ама 
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тука всеки да ми се *** дайте ми още хиляда лева независимо кой е, да го мотивира. Не 
видях никаква мотивировка колега, никъде няма искане… 

Анета Колеолова: Има искане, да, съжалявам че не е приложено. 
Димитър Янков: Добре, дори и да има искане едно голо искане не променя 

фактологията на нещата, те трябва да си отчетат всички средства на финансиране. 
Волейболния клуб например има и други средства за финансиране не ги виждам. 

Инж. Иван Жабов: Извинявайте, че се намесвам, г-н Янков, говорим за спорт, за 
децата на Средец, според мен не можете да ги разграничавате, но гласувайте както 
искате. 

Димитър Янков: Г-н кмете, нека да се изслушваме. Тука едва ли не ще ме 
изкарате, че аз съм против децата на Средец да спортуват, напротив. Въпросът е че 
някой, на който се разпределят тези пари, някои от тези, говоря защото те си имат 
председатели на тези клубове, председателят не си е свършил работата и накрая ние 
като телета гласуваме нещо. Не съм против децата. Продължаваме нататък, г-жо 
Маврова, няма да чакам точка питания, първо да ви поздравя за добрия тоалет, но не 
мога да ви поздравя, че два месеца вече не съм получил нещо простичко и ви питам пак 
за този ремонт на улица, понеже ще актуализираме…  

Инж. Иван Жабов: Г-н Янков, извинявам се че се намесвам. Мога ли да отговоря. 
Лично съм обяснил на вносителите, че следващата година съм планирал ремонта на 
така подадената улица с подписката. Лично аз съм обяснил на вносителите от ул. 
„Димитър Юруков“. 

Димитър Янков: Не само, и блоковете прилежащи, колко струва ремонта г-н 
кмете. 

Инж. Иван Жабов: Някъде около 300-320х.лв. от магазина на Иван Куманов 
целия обход 5, 6, 7 блок и ул. „Димитър Юруков“ до детската градина. 

Димитър Янков: Тя частично е ремонтирана, до детската градина, надолу няма 
смисъл, 300х. то вече с другата част. Не беше сложно обаче, ето, не беше сложно да се 
даде тази информация до общинския съвет и до питащите не само до гражданите. 
Между другото моето лично мнение е, че и с малко пари могат да се правят много неща 
в т.ч. и ремонтите текущи, защото там най-лошите отсечки са видни и не е проблем 
дори да се започне и с по дребни суми някои козметични ремонти, защото не е въпросът 
за „Д. Юруков“ където аз живея, разберете правилно. Сигурно ще има подписки, ще 
вървят за други улици, въпросът е че ние трябва да се опитваме дори с минимум 
средства да се свършва някаква работа на по широк фронт така да се каже, повече хора 
да са удовлетворени. Поставих въпроса на комисиите, не знам дали ви е запознала г-жа 
Колеолова, по отношение лицензирането на кладенеца по пътя за с. Белила, отделихме 
едни пари, до момента не е направено това нещо. 

Инж. Иван Жабов: Не е направено, изчаквам, говорил съм с директора на ВиК 
Средец, парите ще бъдат насочени когато се намери фирма да направи кладенеца т.е. 
сондажа. Идеята е да се подпомогне водоснабдяването на Средец тъй като в долната 
част града кладенците започват един по един да изсъхват. 

Димитър Янков: Защото в един момент ще възникне проблем с това нещо. Едно 
друго предложение, коментирахме с председателя на комисията по „Здравеопазване“ по 
отношение на увеличаване, което може да се случи в отделна точка да се увеличат 
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еднократните помощи по решение на общинския съвет. Не смятам да се изхвърляме, 
остават още три месеца, смятам че ще се вместим коментирахме с колегата в едни 2х.лв. 
това ми е предложението. 

Инж. Иван Жабов: Само една секунда може ли. Ани, ако това което имам аз като 
средства отпуснати не може ли ако имам остатък да се прехвърли към тях. 

Анета Колеолова: Да, може с решение на общинския съвет. 
Димитър Янков: Според мене не е проблем, дори и така макар, че няма смисъл 

защото и при вас идват хора да искат пари, така че. Някакъв резерв нямаме ли, не 
смятам да го харча. 

Анета Колеолова: Да, 105х.лв. 
Димитър Янков: 105х. към момента нататък, не, имам предвид това че пак е 

свързано с тези нереализирани харчове по капиталова програма, за медицински уреди, 
които извинявам се и аз не мога да се сетя в момента. И накрая, смятам да не вземам 
повече думата, по отношение т.11, която ще стане т.12 Приема за информация Одитен 
доклад на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2020г., съгласно 
чл.140, ал.1 от ЗПФ - приложение 7. Не знам дали някой си е направил труда да го  
прочете въпросния доклад, той е доста дългичък и в някои аспекти там има чисто 
счетоводни неща, няма да коментирам всички констатации не са едно и две за 
съжаление, доста са. Обаче ми прави впечатление, освен което се коментира за 
просрочени задължения и други, в община Средец няма изградено звено за вътрешен 
одит и одитен комитет въпреки, че попада в обхвата на чл.12 и т.н. от Закона за 
вътрешния одит публичен сектор. Нещо малко ме озадачава, аз не съм много 
привърженик да се назначават хора за щяло и не щяло, обаче след като е изискване 
какво правим по отношение на това изискване, ще се вместим ли в него в бъдещ план. 

Иван Кичев: Тя тази констатация е от предния одит още, тя не е от сега. 
Инж. Иван Жабов: Тя върви тази констатация при всяка една проверка тъй като 

бюджета с който разполагаме изисква такова звено за вътрешен отид. 
Иван Кичев: Не би ли следвало да се създаде тогава организация в тази връзка. 
Инж. Иван Жабов: Водили сме разговори и ако намерим подходящ човек с опит и 

с документи които да отговарят ще назначим веднага. Разговори са водени. 
Динко Цъцаров: Г-н Стаматов. 
Тодор Стаматов: Аз искам към г-н Янков да се обърна. 
Димитър Янков: Колега, ти просто не си ме разбрал правилно. Говоря не за 

децата, а за председателите на тези дружества, защото те трябва пред нас с открити 
карти да играят, това е. 

От залата излезе Йона Чобанова. 
Тодор Стаматов: Вероятно е така, но след като разбрахме, че имат мотивационни 

писма… 
 Димитър Янков: Мога и да преосмисля решението си по отношение на 
гласуването, но ви казвам, че е порочна практиката. Аз съм за децата да вземат, порочна 
е практиката да се работи по този начин.  
 Тодор Стаматов: Искам да се изкажа. Г-н Вълчев, преди около половин час 
попита нещата към изгрев ли са, към залез ли са. Ако продължаваме да правим 
примерно подобни изказвания според мен вашето изказване не беше много на място, 
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тъй като децата трябва да се поддържат, трябва не 5х., а ние трябва да им дадем 15х.лв. 
Това са спортисти от нашия град, освен борбата и волейбола, така и от футбола са 
излезли страхотни спортисти и трябва да продължават да излизат. Само един лагер 
който могат да проведат борците не пет, ами той ще струва 7х.лв. примерно или десет. 
Има си мотивация, хората като искат ние сме длъжни според мен да им даваме, за да 
задържим децата в община Средец. 

Динко Цъцаров: Благодаря. Мисля, че стана ясно и на г-н Янков какви са му 
мотивите и Вашите мотиви, естествено всеки има право да гласува както си иска. 
Колеги, аз предлагам да преминем към гласуване. Предложението на г-н Янков т.7 да 
бъде разделена, като: 7. Утвърждава отчета за получените и изразходени субсидии на 
Читалища, Спортен клуб по борба, Футболен клуб, Волейболен клуб, „Медицински 
център 1“ за първото шестмесечие на 2021г.  

8. Увеличава размера на субсидиите за 2021г. на ВК“Странджа“ с 5 000 лв., Клуб 
по борба “Странджа“ с 5 000 лв.,“Яхт клуб“ 500лв.,  Читалище с. Дебелт със 17 000 лв. и 
Читалище Средец с 5000лв., който е съгласен с предложението на колегата моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 гласа.   
Динко Цъцаров: Приема се. Колега Янков и колега Ангелов, увеличаването с 2 

х.лв. на еднократните помощи не разбрах влиза ли като отделна точка. Г-жо Колеолова  
нужно ли е да се вземе това решение в момента. 

Анета Колеолова: Нужно е да се регламентира до какъв размер да разполага 
общинския съвет. 

Динко Цъцаров: Разбрах. Предложението ми е следващата т.9 да стане - 
Увеличава със сумата от 2х.лв. еднократните помощи по решение на общинския съвет, 
който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.   
Динко Цъцаров: Приема се. Колеги, започваме да гласуваме докладната  точка по 

точка. Гласуваме точка 1. Общинският съвет приема касовия отчет на бюджета към 
30.06.2021г. и утвърждава актуализиран годишен план на приходите и разходите по 
пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение 1.  

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 
  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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков   за 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев        против 
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  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова    - 

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   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

Динко Цъцаров: Приема се. Точка 2. Приема отчета за финансовия дълг към 
30.06.2021г. - Приложение 2. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 
  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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков   за 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев        против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова    - 

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   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

Динко Цъцаров: Приема се. Точка 3. Приема отчета за състоянието на 
просрочените вземания и задължения  към 30.06.2021г. – Приложение 3 и 3а. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 2 
               “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  въздържал се 
  5.   Даниел Николов Чолаков       против 
  6.   Димитър Киряков Янков   за 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев        против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова    - 

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   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

Динко Цъцаров: Приема се. Точка 4. Приема отчета и актуализирания план на 
Инвестиционната програма, съгласно поименен списък – Приложение 4, 4а и 4 б. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 
  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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков   за 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев        против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова    - 

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   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
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Динко Цъцаров: Приема се. Точка 5. Приема актуализирания план и отчета на 
СЕС към НФ и РА, ДЕС и ДМП към 30.06.2021 г. - Приложение 5. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 
  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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков   за 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев        против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова    - 

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   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

Динко Цъцаров: Приема се. Точка 6. Утвърждава разхода за посрещане на гости 
на Кмета в размер на 2 869 лв. и  316 лв. на Председателя на ОС, сумата за 
командировки на Кмета - 160 лв. в страната и 49 лв. в чужбина и сумата за 
командировки на Председателя на ОбС- 373 лв. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев       против 
  5.   Даниел Николов Чолаков        за 
  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    - 

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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 

Динко Цъцаров: Приема се. Точка 7. Утвърждава отчета за получените и 
изразходени субсидии на Читалища, Спортен клуб по борба, Футболен клуб, 
Волейболен клуб, „Медицински център 1“ за първото шестмесечие на 2021г.  

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 
  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        за 
  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    - 

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   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

Динко Цъцаров: Приема се. Точка 8. Увеличава размера на субсидиите за 2021г. 
на ВК“Странджа“ с 5 000 лв., Клуб по борба “Странджа“ с 5 000 лв.,“Яхт клуб“ 500лв.,  
Читалище с. Дебелт със 17 000 лв. и Читалище Средец с 5000лв. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
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                   “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        за 
  6.   Димитър Киряков Янков   за 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев         за 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова    - 

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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 

Динко Цъцаров: Приема се. Точка 9. Увеличава със сумата от 2х.лв. еднократните 
помощи по решение на общинския съвет. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “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   за 
  6.   Димитър Киряков Янков   за 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев   за 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова    - 

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   за 
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  17.  Янко Калудов Германов   за 
 

Динко Цъцаров: Приема се. Точка 10. Приема отчета за изпълнението на 
показателите по чл.130 от ЗПФ - приложение 6. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 2 
  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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков   за 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев        против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова    - 

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   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

Динко Цъцаров: Приема се. Точка 11. Приема информацията по чл.137 от ЗПФ на 
МБАЛ Средец, съгласно приложението. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “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       за 
  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    - 

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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 В залата влезе Йона Чобанова.  

Динко Цъцаров: Приема се. Точка 12. Дава съгласие за предоставяне на 
безлихвена финансова помощ 35 000лв. на СНЦ “МИГ Средец“ във връзка с изпълнение 
на проект “Умни територии – всички  под един покрив: иновации за създаване и 
промотиране на уникални продукти“ съгласно Договор №РД 50-78/11.05.2021г. за 
предоставяне на безвъзмездна помощ по ПРСР. Срок за възстановяване не по късно от 
м.декември 2022г.   

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  12 
                   “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  въздържал се 
  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

Динко Цъцаров: Приема се. Точка 13. Приема за информация Одитен доклад на 
Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2020г., съгласно чл.140, ал.1 
от ЗПФ - приложение 7. 
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Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  12 
                   “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  въздържал се 
  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

Динко Цъцаров: Приема се. Колеги, с това гласуването приключи, докладната се 
приема. Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 379 
29 септември 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.137, 122, 124 от Закона за публичните финанси и чл.37, 
38 и 46 от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на община Средец, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Общинският съвет приема касовия отчет на бюджета към 30.06.2021г. и 
утвърждава актуализиран годишен план на приходите и разходите по пълна 
бюджетна класификация, съгласно Приложение 1.  

2. Приема отчета за финансовия дълг към 30.06.2021г. - Приложение 2. 
3. Приема отчета за състоянието на просрочените вземания и задължения  към 

30.06.2021г. – Приложение 3 и 3а. 
4. Приема отчета и актуализирания план на Инвестиционната програма, 

съгласно поименен списък – Приложение 4, 4а и 4 б. 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

5. Приема актуализирания план и отчета на СЕС към НФ и РА, ДЕС и ДМП към 
30.06.2021 г. - Приложение 5. 

6. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета в размер на 2 869 лв. и  
316 лв. на Председателя на ОС, сумата за командировки на Кмета - 160 лв. в 
страната и 49 лв. в чужбина и сумата за командировки на Председателя на ОбС- 373 
лв. 

7. Утвърждава отчета за получените и изразходени субсидии на Читалища, 
Спортен клуб по борба, Футболен клуб, Волейболен клуб, „Медицински център 1“ за 
първото шестмесечие на 2021г.  

8. Увеличава размера на субсидиите за 2021г. на ВК“Странджа“ с 5 000 лв., 
Клуб по борба “Странджа“ с 5 000 лв.,“Яхт клуб“ 500лв.,  Читалище с. Дебелт със 17 
000 лв. и Читалище Средец с 5000лв. 

9. Увеличава със сумата от 2х.лв. еднократните помощи по решение на 
общинския съвет. 

10. Приема отчета за изпълнението на показателите по чл.130 от ЗПФ -  
приложение 6. 

11. Приема информацията по чл.137 от ЗПФ на МБАЛ Средец, съгласно 
приложението. 

12. Дава съгласие за предоставяне на безлихвена финансова помощ 35 000лв. на 
СНЦ “МИГ Средец“ във връзка с изпълнение на проект “Умни територии – всички  
под един покрив: иновации за създаване и промотиране на уникални продукти“ 
съгласно Договор №РД 50-78/11.05.2021г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по 
ПРСР. Срок за възстановяване не по късно от м.декември 2022г.   
      13. Приема за информация Одитен доклад на Сметна палата за заверка на 
годишния финансов отчет за 2020г., съгласно чл.140, ал.1 от ЗПФ - приложение 7. 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

Председателят на съвета обяви петнадесет минутна почивка по искане на 
съветника Георги Вълчев. 
 След изтичане на времето заседанието продължи с кворум от шестнадесет 
общински съветника. 
 Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме с ТОЧКА ОСМА в дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обект 
„Електролизна система GI 5000 към отоплителна парна инсталация сграда - 
общинска администрация“. 
 Докладва Живка Маврова – гл. експерт „Строителство“ в дирекция „Устройство 
на територията, строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Благодаря. Заповядайте колеги за въпроси. Заповядайте г-н Янков. 
Димитър Янков: Г-жо Маврова, Вие сте изготвили докладната, аз ще е подкрепя. 

Просто терминологично да ви кажа, не използвайте думата повярвайте ми, 
анализирахме, обективирахме, пр. и пр. Ще ви повярваме, че всичко е окей с тази 
инсталация, ще ви повярвам макар, че аз не съм от най-доверчивите. Надявам се да сте 
направили икономически анализ поне точен, за възвращаемостта поне така го казахте. 
От кога го чакаме да заработи. 

Живка Маврова: До края на ноември трябва да бъде монтирана и трябва в 
началото на новата година всичките да заработят. 

Димитър Янков: Това е вместо парната инсталация. Няма вече да е на дърва или  
въглища… 

Живка Маврова: Да, то се слага към парната инсталация. Пак ще бъде на дърва, но 
въпросът е че много малко ще се използват. 

Янко Германов: Колко е живота на инсталацията. 
Живка Маврова: По принцип това е първия етап, който после има едно 

надграждане и хубавото е, че Европейския съюз поне за тези, които са започнали със 
стартирането после им дава възможност за допълнително надграждане на системата. 
Сега по принцип като срок какъв е живота не мога да отговоря, но не е малък. 

Янко Германов: Защото тези инсталации ги знаем по колите и спряха да ги слагат. 
Знаем какъв е принципа и всичко знаем за тези инсталации, интересно ни е дали ще има 
някакъв ефект или просто трябва да дадем едни пари. 

Живка Маврова: Не тука е по съвсем друг принцип. Това поне което до момента 
съм видяла дава страхотен ефект. 

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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 380 
29 септември 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124, ал.3 от 
Закона за публичните финанси и чл.37, ал.2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Средец, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Да се актуализира Капиталовата програма за 2021 г. с обект „Електролизна 
система GI 5000 към отоплителна парна инсталация сграда – общинска 
администрация“ Дейност 123 "Общинска администрация", параграф 52-03 
„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“  с  83 880  лв. с ДДС. 

2. Увеличава § 93-17 „Задължения по финансов лизинг и търговски кредит“ с (+) 
58 716 лв. 

3. Увеличава § 93-18 „Погашения по финансов лизинг и търговски кредит“ с (-) 
4893 лв. 

4. Намалява Обект от капиталовата програма на общината в МД 619 § 51-00 
"Реконструкция и благоустроявана на инфраструктура в УПИ II кв.26, ЕККАТЕ 
178974 в централна градска част град Средец" с 16 720 лв. 

5. Намалява  § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи с 13 337 лв. 
 

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

ПУП - ПЗ за поз.имот № 04621.163.1000 по КК на землището на с. Богданово, 
Община Средец, за обект: „Кариера за добив на строителни материали”. 

Докладва Божидар Божинов – специалист „Незаконно строителство“ в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 381 
29 септември 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,   
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет гр. Средец на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, чл.8, т.3, във 
връзка чл.54, ал.6 от ЗУТ и чл.56, ал.1, т.2 от Закон за горите, допуска изработването 
на ПУП-ПЗ от „Ейч Би Минералс“ ООД за поземлен имот с проектен идентификатор 
№ 04621.163.1000 с проектна площ - 184149 кв.м., предназначение на територията – 
горска, с НТП - друг вид дървопроизводителна гора, по КК на землището на 
с.Богданово, Община Средец, за определяне начина на застрояване на имота за обект 
„Кариера за добив на строителни материали”, при следните показатели на 
застрояване: устройствена зона Пп, Плътност на застрояване – до 80%, К инт -0,5, 
озеленяване – 20%, начин на застрояване свободно –е. 
      2. Общинският съвет гр. Средец на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124б, ал.1 от Закон за 
устройство на територията, одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ за 
поземлен имот  с проектен идентификатор № 04621.163.1000 с проектна площ -
4290329 кв.м., предназначение на територията – горска, с начин на трайно ползване  
друг вид дървопроизводителна гора, по КК на землището на с. Богданово, Община 
Средец. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
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  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 

Динко Цъцаров: Със следващата ТОЧКА ДЕСЕТА продължаваме – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за 
изработване на ПУП - ПЗ за поз.имот с идентификатор № 65560.57.19, трайно 
предназначение на територията – земеделска, с площ 4502 кв.м, в м.“Старата 
кория“, с НТП „нива“, категория - 9 по КК на землището на с. Светлина, Община 
Средец – за определяне начина на застрояване на имота за обект 
„Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция”. 

Докладва Божидар Божинов – специалист „Незаконно строителство“ в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 382 
29 септември 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
       1. Общинският съвет гр. Средец на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, разрешава изработването на 
ПУП- ПЗ по чл.124а ал.1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 65560.57.19. с 
площ - 4502 кв.м., предназначение на територията – земеделска, с НТП - нива, 
категория-9, по  КК на землището на с. Светлина, Община Средец, м.“Старата 
кория“, за определяне начина на застрояване на имота за обект: „Стопанска сграда 
за съхранение на селскостопанска продукция“, в съответствие с допустимите норми 
по чл.7 от „Наредба №19/6.11.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна 
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на предназначението им“, както следва: Нмах - 5,5м, К инт- 0,4 плътност на 
застрояване -20%, свободно застрояване – „е“. 
       2. Общинският съвет гр. Средец на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124б, ал.1 от Закон за 
устройство на територията, одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ за 
поземлен имот  с идентификатор № 65560.57.19, с площ - 4502 кв.м., предназначение 
на територията – земеделска, с НТП -нива,  по  КК на землището на с. Светлина, 
Община Средец. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

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

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 383 
29 септември 2021 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
         1. Определя за продажба общинско жилище в блок 19, ул.“Преображенска“ 
гр.Средец, представляващо апартамент № 7 е със застроена площ  от 125,70 кв.м., 
избено помещение № 7 с полезна площ от 17,33 кв.м., ведно с 4,101% идеални части от 
общите части на сградата  и правото на строеж върху общински терен, находящ се в 
квартал 138 по плана на гр. Средец. За имота е съставен АЧОС № 5 от 13.02.1997 г. 
          2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1 в размер на 31340,00 
лева. 
          3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда на 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на 31340,00 лева с Р. Г. Н.. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие  за безвъзмездно 
прехвърляне на собственост на поземлен имот с идентификатор 20273.7.62 и 
поземлен имот с идентификатор 20273.9.102 и двата по КККР на с. Дебелт, 
община Средец, публична общинска собственост на Държавата. 

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

Динко Цъцаров: Благодаря. Има ли изказвания колеги. Заповядайте. 
Димитър Янков: Уважаеми колеги, въпросната докладна няма да я коментирам по 

същество, обръщам внимание само на факта, че тука става въпрос за безвъзмездно 
прехвърляне па макар и на държавата. Защо обръщам внимание на това, защото трябват 
дванадесет гласа, нали не греша г-н Цъцаров, както и някои други докладни по нататък 
в дневния ред, които бяха отхвърлени на предни заседания. Използвам тази докладна да 
кажа, уважаеми колеги от управляващата група, че искам както между нас има 
нормална кореспонденция и разговори когато говорим някои неща, които са практични 
така и кмета, и аз му благодаря че присъства, и надявам се присъствието да не е 
епизодично. Защото ако тръгнем да прилагаме чисто политически действия тази и 
следващите три докладни ми се струва че бяха по памет, няма да минат. Нека да не се 
предизвикваме взаимно. Отнапред да ви е ясно, че ще подкрепя тази докладна, както и 
следващите докладни, които изискват дванадесет гласа. Но нека да не си играем така по 
принцип на надлъгване и надцакване, занапред говоря. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 384 
29 септември 2021 година 

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

администрация, чл.8, ал.1 от Закона  за общинската собственост, във връзка  с чл.19а, 
ал.1 на Закона за водите, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
            I. Дава съгласие да бъде предоставена безвъзмездно собствеността на 
Държавата на поземлен имот с индентификатор 20273.7.62, по КККР на с. Дебелт, 
/номер по предходен план 000433, ЕКАТТЕ 20273/, с площ 110093 кв.м., находящ се в  
местността „Арпа дере” с начин на трайно ползване - язовир в землището на 
с.Дебелт, Община Средец, Област Бургас, при граници: поземлени имоти с 
идентификатори №№: 20273.8.51, 20273.8.36, 20273.8.35, 20273.8.50, 20273.8.33, 
20273.8.67,20273.8.68,20273.9.104, 20273.9.102, 20273.9.16, 20273.9.100, 20273.9.101, 
20273.7.58, 20273.9.15, 20273.7.59, 20273.7.14, 20273.7.33, 20273.8.18, 20273.6.50, 
20273.8.28, 20273.8.38 и 20273.8.104, имотът актуван с Акт за публична общинска 
собственост по КККР 1473/21.08.2020г., ведно с поземлен имот с идентификатор 
20273.9.102 по КККР на с. Дебелт /номер по предходен план 000432, ЕКАТТЕ 20273/, с 
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площ 1916 кв.м., находящ се в местността „Арпа дере“ с начин на трайно ползване - 
водностопанско хидромелиоративно съоръжение,  в землището на  с. Дебелт, Община 
Средец, Област Бургас, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатор: 
№№ 20273.8.68, 20273.9.104, 20273.9.103, 20273.9.100 и 20273.7.62, имотът актуван с 
Акт за публична общинска собственост по КККР №1537/30.06.2021г. В 
горецитираните имоти е разположена водностопанската система на язовира. 
            II. Упълномощава  Кмета на община  Средец, да предприеме  всички правни и 
фактически действия по изпълнение на взетото решение. 
 

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА следва – 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 ХІІ-509, кв.71 в с. Зорница. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 385 
29 септември 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 25/ 1561 кв.м. идеални части, 

придаваеми от улица към УПИ XІІ – 509 в кв.71 по ПУП на с. Зорница, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
137,00 лв. /без вкл. ДДС/.  

2. Продава на наследниците на К. Р. П. и наследниците на Р. Т. П. 25/ 1561 кв.м. 
идеални части, придаваеми от улица към УПИ XІІ – 509 в кв.71 по ПУП на с. Зорница, 
отреден за жилищно строителство, при граници на имота: улица, УПИ ІX-509, УПИ 
VІ-508 и УПИ VІІІ – 510, за сумата от 137,00 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 – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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 Динко Цъцаров: ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна 
общинска собственост (ЧОС) в с. Проход. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 386 
29 септември 2021 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2021 г., чрез допълнение на Раздел В – Имоти, които община Средец 
има намерение да продаде, в частта урегулирани поземлени имоти и включва под № 94 
– Имот № 501.320, в кв.14 с площ от 1425кв.м. по плана на с. Проход. 

2. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 8850,00 лв. 
без вкл. ДДС. 

3. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 
наддаване на Имот № 501.320 в кв.14 по КККР на с. Проход, с площ от 1425 кв.м., при 
граници на имота: улица, имот № 501.217, № 501.218, № 501.319 и № 501.226, при 
начална тръжна цена в размер на 8850,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

4. 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 да сключи договор за продажба. 
 

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков        против 
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  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА в днешния дневен ред – 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 Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 387 
29 септември 2021 година 

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

администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 от  
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Общински съвет на община Средец обявява за частна общинска собственост 
имот с идентификатор 17974.26.529 по КККР на гр. Средец с площ 2794 кв.м. с начин 
на трайно ползване – друг вид земеделска земя, девета категория, в м.”Малката река”, 
с граници и съседи:17974.26.528, 17974.26.531. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 
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2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – 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 Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 388 
29 септември 2021 година 

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

администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Общински съвет на община Средец обявява за частна общинска собственост 
имот с идентификатор 20273.42.46 по КККР на с. Дебелт с площ 3138 кв.м. с начин на 
трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Недялкови каби”, с 
граници и съседи: 20273.43.53, 20273.42.48, 20273.42.45. 
 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 От залата излезе Димитър Янков. 

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

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

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” – 1 
глас, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 389 
29 септември 2021 година 

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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 16790,00 лв. 
без вкл. ДДС. 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

2. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 
наддаване на Урегулиран поземлен имот І в кв.83 с площ от 633 кв.м. по ПУП на 
гр.Средец, при граници на имота: улица, УПИ X и УПИ ІX, при начална тръжна цена в 
размер на 16790,00 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” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

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

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

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  № 390 
29 септември 2021 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
         1. Определя за продажба общинско жилище в блок 12, ж.к.“Металург“ с. Дебелт, 
представляващо апартамент № 14, със застроена площ от 40,71 кв.м., избено 
помещение № 14 с полезна площ от 7,07 кв.м., ведно с 4,405% идеални части от 
общите части на сградата  и правото на строеж върху ПИ с идентификатор № 
20273.501.512 по КККР на с. Дебелт. За имота е съставен АЧОС № 3425 от 
24.10.2016г. 
          2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1 в размер на 3740,00 
лева. 
          3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда на 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на 3740,00 лева със С. С. М.. 
 

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   - 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  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   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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 В залата влезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под 
наем на язовир– публична общинска собственост, намиращ се на територията на 
община Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 391 
29 септември 2021 година 

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

администрация, § 12 от ПЗР на Закона за водите във връзка с чл.5, ал.2 и § 4, ал. 1 от 
ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС/Закона за 
общинската собственост/, във връзка с чл.6 и чл.13А от НРПУРИВОС /Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост/, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
     I. Допълва списъка  на имотите, предвидени за отдаване под наем в Годишната  
програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на  
Община Средец през 2021 година, като в т. Б, имоти които община Средец има 
намерение да предостави под наем, в частта имоти с начин на трайно ползване – 
язовири, включва под №1, следният недвижим имот – публична общинска 
собственост: 
       Поземлен имот с идентификатор 70322.97.10 по КККР  на с. Суходол /номер по 
предходен план 097010, ЕКАТТЕ 70322/, находящ се в местността „До село“ с  площ 
117226 кв.м., с начин на трайно ползване – язовир, в землището на с. Суходол, община 
Средец, област Бургас, имотът актуван с АПОС /Акт публична общинска 
собственост/ №1487/27.01.2021год..  
    II. Общински съвет на община Средец дава своето съгласие да бъде отдаден под 
наем, за избор на оператор, за възлагане стопанисването, поддръжката и 
експлоатацията чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10 /десет/ години на 
следния поземлен имот, публична общинска собственост, намиращ се в землище 
с.Суходол, община Средец. 
            Поземлен имот с идентификатор 70322.97.10 по КККР  на с. Суходол /номер по 
предходен план 097010, ЕКАТТЕ 70322/, находящ се в местността „До село“ с  площ 
117226 кв.м., с начин на трайно ползване – язовир, в землището на с. Суходол, община 
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Средец, област Бургас, имотът актуван с АПОС /Акт публична общинска 
собственост/ №1487/27.01.2021год..  

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

1. Предмет на търга: 

•   Поземлен имот с идентификатор 70322.97.10 по КККР  на с. Суходол /номер по 
предходен план 097010, ЕКАТТЕ 70322/, находящ се в местността „До село“ с  
площ 117226 кв.м., с начин на трайно ползване – язовир, в землището на с. 
Суходол, община Средец, област Бургас, имотът актуван с АПОС /Акт публична 
общинска собственост/ №1487/27.01.2021год..  
 
2. Видът на търга - публичен търг с явно наддаване; 
3. Начална тръжна цена: 

• Поземлен имот с идентификатор 70322.97.10 с  площ 117226 кв.м.,  -  1 
992,84 лв./хиляда деветстотин деветдесет и два лева и 84ст./, годишен наем без 
включен ДДС. 

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

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

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

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

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

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

10. Начин и време на извършване на огледа – Всеки кандидат има право на оглед 
на язовира в периода от датата на обявяване на търга за отдаване под наем до два 
дни преди провеждането му. 

ІV. Определя права и задължения на страните както следва:  
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ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  НАЕМАТЕЛЯ 
1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен за времетраенето на договора да отговаря на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11. актуализира програмата за технически контрол; 
3.12. изготвя и актуализира аварийния план на язовира съгласно Закона за 

защита от бедствия,чл. 138а от Закона за водите и приложение № 2; 
3.13. поддържа база данни на язовира; 
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3.14. извършва огледи на съоръженията и включва резултатите от тях в 
досието на обекта; 

3.15. уведомява собственика за извънредни ситуации и опасност от аварии в 
работата на съоръженията на базата на проведените измервания и наблюдения; 

3.16. активира аварийния план на обекта при работа на язовирните стени и 
съоръженията към тях в екстремни и аварийни условия; 

3.17. обслужва, ако е приложимо, системите за метеорологичен, хидрологичен и 
технически мониторинг на язовирните стени и съоръженията към тях; 

3.18. при необходимост осигурява измерване на наносите, отложени във 
водохранилището; 

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

3.20. съхранява в досието на обекта документите, свързани с неговата дейност; 
3.21. изготвя периодични доклади за състоянието на поверения му язовир, 

язовирната стена и съоръженията към тях; 
3.22. в рамките на своята компетентност предприема действия за изпълнение 

на предписанията, дадени по реда на чл. 138а, ал. 3, т. 5 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 от 
Закона за водите.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “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   за 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  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 
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  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следва 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”. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 392 
29 септември 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 еднократна финансова помощ на С. Й. Д. живуща в гр.Средец – сумата 

от 50лева. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  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 
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  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

В залата влезе Димитър Янков. 
Динко Цъцаров: Колеги, ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Питания. Има една 

молба от група граждани, те имаха тук представител, няма го в момента, така че ви 
предлагам да разгледаме първо питанията и отговорите, които са входирани при нас. 
Това което е при мен  е отговор на питане от миналата сесия, отговор от инж. Божидар 
Камалиев. 
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Динко Цъцаров: Има подготвени отговори и на друга част от питанията. Относно 

постъпилото питане от колегите от БСП също има отговор от инж. Иван Жабов кмет на 
общината. 
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135. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

 Динко Цъцаров: Това са отговорите на писмените въпроси, които бяха зададени от   
колегите от БСП. Не знам, г-жо Маврова, някакви други отговори имате ли подготвени 
от предни сесии. 
 Георги Вълчев: Аз имах един въпрос, но сигурно е много сложен, беше свързан 
със структурата която е на звеното ред и сигурност, колко човека са, ами сложно е явно, 
за другия път. 
 Динко Цъцаров: Предадени са всичките въпроси. 
 Инж. Иван Жабов: Така зададен въпроса сложно е, несложно е, няма да ви 
отговорим щом се държите по този начин г-н Вълчев.  
 Георги Вълчев: Това исках да чуя. 
 Инж. Иван Жабов: Ето отговорих ви. Значи дръжте се като хората, тук някой 
нещо да е казал на въпреки. До сега обстановката беше перфектна и сега изведнъж. 

Георги Вълчев: Как не ми отговаряте на въпроса елементарен. 
 Инж. Иван Жабов: Питайте като хората да ви кажем, да ви отговорим като 
хората. 
 Димитър Янков: Г-н кмете, зададен е въпроса. 
 Инж. Иван Жабов: Няма зададен такъв въпроса, при нас не е пристигнал. Сега не 
е стигнал при нас съжалявам много. 
 Динко Цъцаров: В протокола е от предните заседания. 
 Димитър Янков: Зададен е по време на сесия. 
 Инж. Иван Жабов: Добре, извинявам се. Другите въпроси зададени има отговор 
на всички, само на един няма да има, съжалявам. 
 Георги Вълчев: Сега трябва ли да искаме почивка, за да видите протокола. 
 Инж. Иван Жабов: Аз протоколи не гледам г-н Вълчев, вие си ги следете 
протоколите, аз не следя протоколите. 
 Георги Вълчев: Няма ли някой от администрацията който да ги следи протоколите, 
защото въпроса ми е там. Значи искате да кажете, че досега няма хора, които са следели 
нашите протоколи, чудесно, това още събужда други… 
 Динко Цъцаров: Протоколите се предават по нормалния начин на общинска 
администрация и отиват при секретаря на общината. 
 Инж. Иван Жабов: Какво събужда, никакъв проблем няма. По лесен въпрос от 
този няма. 
 Георги Станилов: Този въпрос е задаван преди шест – седем сесии на него се 
отговори. 
 Димитър Янков: Кой въпрос. 
 Георги Станилов: Този за щата на общината. 
 Инж. Иван Жабов: За звеното Ред и сигурност, въпросът е конкретен сега, аз 
точно затова, защото не съм го виждал. 
 Георги Вълчев: Има го в протокола. 
 Георги Станилов: Съжалявам, че г-н Сергей Стоилов го няма, защото имаше 
въпрос за кръста на църквата, той води разговори със свещеника. 
 Инж. Иван Жабов: Аз ще отговоря за този въпрос. Като дойде времето аз ще 
отговоря. 
 Димитър Янков: Той по скоро не беше въпрос, а препоръка. 
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 Инж. Иван Жабов: Аз мога да кажа, че в момента проекта за църквата е в процес 
и чакаме всеки момент да пуснат ***, от там да дойдат да проверят, предварителен 
контрол да направят и затова не правим нищо за сега. Иначе кръста е осигурен, но 
откакто сме кандидатствали нищо не можем да направим. 
 Димитър Янков: Ясно е че цялата тази препоръка трябва да мине г-н кмете, моята 
препоръка беше просто в момента стария килнат кръст да се поизправи нищо друго, да 
се намести.  То е ясно, че за новия ще мине време, това е ясно. Никой не упреква никой 
за кръста, най-малко пък общината носи отговорност, че въпросния кръст се е килнал, 
обаче не изглежда добре. Да се вдигне една вишка и просто да се намести, а пък другия 
кръст нека да е когато си дойде. 
 Инж. Иван Жабов: Съгласен съм. Добре. 
 Димитър Янков: Ще изляза отпред, да не го превръщаме в махленски коментари. 
Значи обръщам се и към Вас кмете и към администрацията като цяло. Въпросите могат 
да се задават и писмено, могат да се задава и устно. Предния път въпросът на колегата 
беше зададен устно и никой не е казал, че в момента да се отговори, да се отговори до 
следващата сесия, ако не е задължително на сесията, може да се отговори писмено и да 
се изпрати не имейл. Въпросите му са елементарни, проверете, проверете го в 
протокола, изрично се обърнах тогава към председателя и казах г-н председател, ако 
трябва направете извадка от въпросите. 
 Инж. Иван Жабов: Нямам нищо против, че се задават въпроси. Не е стигнало 
нищо при нас, как да отговоря и затова г-н Вълчев се държеше малко иронично и затова 
се обадих, не за нещо друго. 
 Димитър Янков: Много интересно, моите въпроси са стигнали, неговите не са 
стигнали, макар, че не е отговорено и на моите изчерпателно. Г-н Камалиев много така 
телеграфически е отговорил, то имаше и други аспекти свързани, фактически частично 
отговаря на въпроса, ако трябва да бъда точен, той отговаря частично. Това трябва ли да 
го повтарям. Говоря за въпроса на г-н Вълчев. 
 Инж. Иван Жабов: Не, нямам смисъл, няма проблем разбрах вече. Разбрах на г-н 
Вълчев въпроса. 
 Георги Вълчев: Въпросът ми е следния, как трябва да задава въпросите съветника 
Георги Вълчев, защото явно, че става дума само за мене в момента. Как ще е най-добре 
за администрацията, за г-н кмета, по какъв начин съветника Георги Вълчев трябва, за да 
стигне до вас това мое изказване. Как да бъде, кажете как. 

Инж. Иван Жабов: Г-н Янков отговори на този въпрос, затова че аз мисля, че 
достатъчно ясно стана за всички, може устно, може и писмено. 

Динко Цъцаров: Г-н Кичев. 
Иван Кичев: Трите въпроси вие ги четохте миналия път значи няма смисъл. 

Въпросите миналия път на комисиите ги уточнявахме, така че няма да ги препрочитам. 
Естествено, че не съм доволен от отговорите, особено по отношение на първия въпрос 
отговора е изключително смешен, към настоящия момент след определяне необходимия 
брой кофи и контейнери, се извършвана пазарна консултация.  Ние приехме решение 
общинския съвет преди четири сесии, сега не си спомням, да не ги връщам, да бъдат 
отпуснати тези средства за закупуване на нова сметосъбираща машина и съответно 
500бр. уточнени бяха бройките на контейнерите и кофите след пазарна консултация. 
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Ние сега тепърва започваме пак да правим консултации, да уточняваме техническата 
специфика на тези контейнери и камиони, като че ли има хиляди такива варианти на 
които да се спрем, нещо което е изключително актуално за сметопочистването, за 
състоянието на общината като цяло по отношение на замърсяването. И ние в момента 
четвърти месец умуваме. Аз питам, г-н кмете тези пари реално има ли ги. 

Инж. Иван Жабов: Къде тука при нас. Няма ги, няма и да ги има докато не 
осъществим процедурите и чак тогава да ги искаме от Бургас. 

Иван Кичев: Дано моята памет не ме лъже, но г-жа Колеолова тогава каза, че 
специално тези средства ги има осигурени в общината. Каза, защото изрично питахме 
има ли ги тези средства или ги няма, пак казвам, ако не ме лъже паметта тя заяви, че 
средствата са осигурени т.е. за този период от четири ли, колко месеца вече, защо това 
нещо не е извършено. Какво чакаме още не мога да разбера като наистина е актуален 
въпроса, тука не е въпрос на заяждане сега, някои неща има дето си играем на думи ***, 
тука говоря съвсем реални неща. 

Инж. Иван Жабов: Въпросът ви е изключително правилен и актуален за момента. 
Разбрах. 

Иван Кичев: Така, че наистина ще държа да се съкратят тези срокове и да се види 
по най-бързия начин да се отреагира. Едната кола не знам в какво състояние е, чака 
помпа ли какво, в ремонт е, ами няма как да стане, Камалиев и на кръст да го разпънем 
човека той няма как да си изпълнява тези задължения без да има наличната техника. По 
отношение на втория въпрос, ми е интересно, поради липса на осигурено финансиране 
и прекратена процедурата, по принцип защо се обявява процедура при положение, че 
няма осигурено финансиране, но въпрос на разбиране. Третият въпрос, за прословутата 
„Никола Попов“, отговаряте, че след проведена процедура по ЗОП е избрана фирма. 
Колко фирми участваха г-жо Маврова в тази процедура, можете ли да кажете. 

Живка Маврова: Мисля, че бяха четири фирми. 
Иван Кичев: Така, и избрахте тази, добре, общата сума би следвало по моя сметка 

да е около 65х.лв. някъде, осемнадесет плюс четиридесет и осем, които за 2021г. са 
отпуснати  тези средства. Почти съм убеден, че сте наясно, че там ще има проблеми с 
разплащането, насяно ли сте, пак е във връзка с изпълнението, с „абсолютно 
качественото“ изпълнение на поръчката. Да, много бързо стана и аз не знам, защо 
чакахме толкова време при положение, че от 2019г. не е пипано нищо, г-н кмете, и пак 
се обръщам към Вас. Вие го знаете този споразумителен протокол много добре, защото 
вие сте го разписали. Имахме едни 18х.лв., които стояха отделно за тази година не знам 
защо, ако бяхте настояли може би по с време щяха да бъдат осигурени тези средства. 
Една от основните улици е тука, където минава целият поток от автомобили дето се 
казва за Южна България да е в това състояние. Миналият път и на г-жа Дамбулова 
казах, че мен лично много ме е срам когато минавам по тази улица, не знам вие от там 
минавате ли, както и да е окей направи се нещо, въпреки че не знам дали сте минали. 
Имаше ли от страна на общината представител, кой приема в крайна сметка 
изпълняването на поръчката. 

Живка Маврова: Г-н Кирил Каравълчев, той отговаряше от страна на общината. 
Иван Кичев: Един вид като инвеститорски контрол, като строителен надзор. И 

според него качествено ли е изпълнено това, което е направено в момента. 
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Живка Маврова: Да, съответно  спрямо заданието е изпълнено. 
Иван Кичев: Вие лично минавали ли сте по улицата в момента. 
Живка Маврова: Да, с колата си. 
Иван Кичев: Като Черно море е с два бала вълнение. 
Живка Маврова: Няма как да се изследва вълна на кръпка. 
Инж. Иван Жабов: Г-н Кичев, вие с 60х.лв. искате да направите основен ремонт 

на цялата улица ли. 
Иван Кичев: Не говорим за основен ремонт. Аз помня, че са 60х.лв., 2019г. преди 

изборите се направиха 150м, не знам каква гаранция, колко дава фирмата за изпълнени. 
Живка Маврова: Спрямо Наредба 2 от ЗУТ… 
Иван Кичев: Би трябвало да са две години. Няма слепващо лепило там, хайде да не 

се правя на специалист,  има редица условия, които не са изпълнени, аз не знам как ще 
си направите разплащането, за да можете да намерите вариант по отношение на 
изпълнението. За четвъртия въпрос ще има думата г-жа Чобанова да си зададе питането. 

Йона Чобанова: Отговора във въпрос четвърти – дейностите и в двете села са 
изпълнени, съгласно одобрения финансов ресурс по стопански начин от ОП „ОБЧ“. 

Иван Кичев: Може би въпроса само да прочетем още веднъж, че в капиталовата 
програма на бюджет 2020 са предвидени ремонтни дейности на улици в с. Дебелт и 
с.Драчево. Да ни се предостави  информация, извършвани ли са  подобни дейности в 
двете села, от кои фирми и съответно на каква стойност. 

Йона Чобанова: За Дебелт 38600лв. от които отчетени 37509, с 1031 преходен 
остатък и за Драчево 44032лв., отчетени 34092 и 9940 има преходен остатък, ами, г-н 
кмете, отговорите който ни давате за текущи ремонти на улиците в Драчево и Дебелт са 
супер незадоволителни. Тъй като живея в с. Драчево и съм наясно с извършения ремонт 
на улицата на Ел Масри, подчертавам на улицата на Ел Масри, не знам как е избрана, 
искам да попитам следното. След като има преходен остатък 9940лв., защо цялата 
отсечка не беше завършена, а бе оставен един участък от 50-60м до кръстовището, 
който е в изключително лошо състояние. И в тази връзка да попитам кога ще стартира 
ремонта на другата улица, за която има предвидени средства в бюджет 2021г. имайки 
предвид, че започва есенно-зимния сезон, валежи, ниски температури. Не беше ли 
редно до този момент да бяха извършени ремонтните дейности и в какви срокове 
примерно ще започне всичко това. За с. Дебелт тъй като има улици, нали има ул. „Хр. 
Ботев“ ли, „Ив. Вазов“ ли, коя улица я ремонтират, че не можахме да я открием. 

Инж. Иван Жабов: Главната улица, другата трябва да я видя точно. 
Йона Чобанова: Тя главната пред детската градина е ремонтирана миналата 

година с нашия ремонт. 
Иван Кичев: Г-жо Маврова, в Дебелт коя улица е отремонтирана. 
Живка Маврова: Не знам коя е отремонтирана. 
Йона Чобанова: Аз мислех, че ще назовете име на улицата. В Драчево няма 

улици, но живущите в Дебелт знаят коя улица е. 
Иван Кичев: Ремонтирана улица в Дебелт няма, категорично няма. Не случайно е 

зададен въпроса. Добре, хайде да отидем до там на мой разход, да ми покажете коя 
улица е ремонтирана. 

Инж. Иван Жабов: Йонка, задаваш въпроса, за да разбера.  
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Йона Чобанова: Въпросът е коя е улицата, ами то няма отговор на въпроса. 
Инж. Иван Жабов: Въпрос на въпроса. Разбрах. 
Йона Чобанова: И тъй като съм взела думата да говоря за с. Драчево, изкушавам 

се да попитам, защо не изпълнихте обещанието си към нас г-н кмете, да дадете 
възможност на кмета на селото да си избере технически секретар, който вие да 
назначите в кметството. Бях подразнена от отговора на г-н Камалиев даден на наше 
питане от предната сесия за работниците назначени в ОБЧ, които не ходят на работа в 
предприятието, от който отговор става ясно, че в много села има назначени хора, които 
поддържат зелените площи или общо казано чистотата в населеното място. И от там 
става ясно, че в Драчево и такъв служител няма. И между другото направихме си труда 
да посетим с. Вълчаново неколкократно, през няколко дни, в различно време, но 
служителя на ОБЧ Андрей Господинов не открихме. Местни хора споделиха, че такъв 
човек не са виждали в центъра да почиства и да коси тревните площи. В тази връзка и 
друг много интересен факт стана достояние през последните дни, на 07.05.2021г. на 
трудов договор е назначен Иван Димов Георгиев, длъжността на която е назначен е 
технически организатор. Питам ви в коя дирекция е тази длъжност и какво включва в 
длъжностната характеристика на същото лице и това е въпрос. 

Инж. Иван Жабов: Отговорих преди малко и ще ви отговоря. 
Йона Чобанова: Че не е вярно. 
Иван Кичев: Справка от НАП най-вероятно искате. 
Инж. Иван Жабов: Няма проблем, че имате справка. 
Йона Чобанова: Одеве стана въпрос, вие казахте, че това не отговаря на истината, 

само че това е самата истина. И за Андрей Господинов. 
Инж. Иван Жабов: Ще проверим, и за Андрей също ще проверим, добре. 
Йона Чобанова: Кой им разписва трудовите договори, че някак си не става ясно, 

сигурно Божидар Камалиев, не знам как. Миналия месец питахме за Андрей 
Господинов, беше понеделник и вторник преди сесията, той беше качен на багер долу в 
ОБЧ и отговорил на колегите си шофьори след запитване какво правиш тука и къде 
беше досега, той отговорил че е бил в командировка… в с. Вълчаново вероятно. Само, 
че не го намерихме в с. Вълчаново, аз съм го виждала между другото на един трактор с 
плуг отзад, ама е собственост на едно лице земеделски производител. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате ли други въпроси. 
Иван Кичев: Аз имам последен въпрос, защото досега давах становище по 

дадените отговори. Сега имам въпрос пак към кмета, г-н кмете, запознати ли сте с 
докладна на Агенция държавна финансова инспекция във връзка с нашия сигнал за 
прословутата Русокастро – Суходол отсечка. Запознати ли сте с доклада който 
агенцията е извършила април месец, разбира се едва сега го е пратила в общината, на 
базата на който Вие имате съставен акт за административно нарушение поради факта, 
че 117дни след обявяване на договора не сте качили поръчката в регистъра за 
обществени поръчки. Как така случайно сте го забравили не знам може би след нашите 
питания и интереси. Каква е съдбата на този акт, имате ли издадено наказателно 
постановление, платили ли сте го, вие ли го платихте, общината ли. 

Инж. Иван Жабов: Трябва да проверя. Мисля, че точно такъв акт не е имало. 
Иван Кичев: Много ли имате съставени, че не си спомняте. 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

Инж. Иван Жабов: Имам, благодарение на хора които си поръчват каручки да им 
изхвърлят боклуците около или в поделението, има много такива. Благодарение на 
такива хора има много. 

Динко Цъцаров: Друг въпрос имате ли г-н Кичев. 
Иван Кичев: Питах запознат ли е с доклада, не ми отговори, не знае ли че има 

такъв доклад, няма ли, знае ли констатациите от доклада г-н кмета. Знае ли при какви 
нарушения е извършена обществената поръчка, избора, отстраняването на фирмата. Не 
знаете, от къде ще ги знаете, може би г-жа Камбурова трябва да бъде тука, за да даде по 
обстоен отговор, но и тя няма да помни сигурно.  

Динко Цъцаров: Г-н Янков, заповядайте. Напомням ви, че имате право по два 
въпроса в сесия.  
 Димитър Янков: Въпросът е конкретен и е за нещо случило се в края на миналата 
седмица, поех ангажимента да го задам въпроса от питане на граждани. Става въпрос за 
ул. „Д. Благоев“, която е до църквата, детската площадка и заведенията, които 
съществуват там. Значи миналия петък служители на ОБЧ, работници и служители са 
поставили бетонови ограничители четири броя за ограничаване на достъпа към 
паркинговото пространство. Миналата сесия ние избрахме представител от общинския 
съвет към една комисия, която се занимава с такъв вид проблематика и е свързана с 
безопасност на движение и други, точното наименование не мога да цитирам. Въпросът 
ми е какво в конкретния случай ако сте наясно, какво налага и ако може да ми 
отговорите веднага слагането на въпросните ограничители там. Още повече, че в самата 
уличка е забранено, сложени са и знаци за забранено спиране. Значи получава се от 
една страна няма паркинг, то е ограничено, отрязан е, от друга страна не може да се 
спре. Да не говорим за логистичните затруднения за самото заведение, почистване на 
тоалетни, зареждане и т.н., защото всеки който спре там ще бъде глобен. И без друго 
особено в пазарни дни имаме сериозни ограничения с паркинговането, значи за мене 
това не е решение, това поставяне на знаци. В крайна сметка комисията, ако го е 
разглеждала или не го е разглеждала, нямам представа, няма го тука и колегата 
Чолаков, ако е присъствал на такова заседание да го питам, но това не е в никакъв 
случай добро решение според мен. 
 Инж. Иван Жабов: Това не е паркинг, това е зелена площ, даже частен имот е. 
 Димитър Янков: Тя в момента не е никаква зелена площ, до момента е ползвана 
като паркинг и обяснявам всичките тези неща, защото е съществувало това като 
паркинг и е действало толкова време и в един момент го заприщваме, изглежда ми 
малко като един тип тенденциозно решение. За разлика пък от друго място, което 
посочих и предния път и помолих, избрахме г-н Чолаков в негово отсъствие, 
въпросната комисия да преразгледа ситуацията с тези бетонни саксии, кашпи май беше 
точното наименование, които са от към страната на магазина „Дружба“, имам предвид 
ул. „Л. Димитрова“ надолу. Значи тука се получава пак един проблем, най малкото тази 
уличка трябва да я отпушена поне в една от посоките на движение, това не е решение на 
ситуацията и между другото аз ще ви го кажа, не знам дали това е истинската причина, 
но се коментира, че въпросното ограничение, г-н кмете, е поставено по искане на ваши 
активисти, ваш конкретен активист който живее на тази уличка. Обръщам внимание по 
отношение на това, аз го поставих и предния път… 
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 Инж. Иван Жабов: Говорите за ул. „Л. Димитрова“, аз мисля, че в предния 
общински съвет г-н Гърков зададе въпрос и тука беше жената, която беше внесла 
подписката, за да се затвори там улицата му отговорих. Това е разисквано вече. 
 Димитър Янков: То може да е разисквано, г-н кмете, казвам ви, че това, че може 
да има подписка от пет човека, не значи, че трябва да се затвори цяла една улица. 
Отговорете ми, ако имате информация за първия въпрос. 
 Инж. Иван Жабов: За първия въпрос, когато навремето правихме ремонт на 
улицата и тротоарите, просто асфалтирахме това място, защото то първо беше само в 
пръст и кал там. Направихме го благодарение на майките, на които децата им играят на 
детската площадка и още тогава изказаха съмнение, че децата тъй като са малки могат 
да излязат през улицата или колите които паркират и правят маневри там може да се 
случи някаква неприятност, затова взех под внимание тяхното искане. Това не е 
паркинг, там е зелена площ нищо, че е частен имот. 
 Иван Кичев: Толкова време нямаше ограда площадката, сега се сетихме, че 
паркинга е проблем. 
 Инж. Иван Жабов: Г-н Кичев, нещо засегнат ли сте от тази работа. 

Иван Кичев: Не съм засегнат. Засегнат съм дотолкова, че и аз спирам там 
понякога. 

Янко Германов: Има и друго, че колегата не може да си зарежда, защото ще го 
глобят. Аз искам да задам един друг въпрос. 

Инж. Иван Жабов: Извинявам се г-н Германов, има на 30м паркинг за хората 
които искат да паркират.  

Янко Германов: Първото, с тези прословути тротоари където се хвърлят дървата и 
се чупят, от кога е това нещо. Направихме ги нови, хубави, красиви, вярно някога и ние 
спираме колите отгоре, идват с дървата работниците хвърлят, чупят ги и не им пука. 

Инж. Иван Жабов: Ще отговоря веднага. Предупредени са превозвачите, ако се 
констатира и има някаква жалба до нас ще бъдат глобени превозвачите, защото 
работниците са техни. 

Янко Германов: Добре, значи много хубаво е направено. Един има ли глобен. 
Инж. Иван Жабов: Няма до сега, това е първия въпрос който вие задавате. 
Янко Германов: Добре, аз ще го снимам и ще ви го донеса. И второто нещо, преди 

3-4 години едно дърво прави беля точно пред общината, гледал съм хора да падат. Има 
ли някакъв начин да се направи това нещо. 

Инж. Иван Жабов: Г-н Германов, искам да напишете едно заявление, за да ви 
отговорим адекватно специално за това дърво отпред. Г-жа Маврова да каже 
процедурата. 

Живка Маврова: Прави се една оценка и след като получим съответната оценка се 
преценя за отстраняване. 

Георги Вълчев: Не изпада ли в опасност община Средец със затварянето, връщам 
се на стария въпрос, тъй като г-н кмета Жабов каза, че това може би или вероятно  знае 
е частен имот, знаете че в частен имот не може да се прави абсолютно нищо. Това ми е 
въпроса, има ли опасност да бъдем съдени като община. 

Инж. Иван Жабов: Не, то не е в частен имот. Тротоарите са публична общинска 
собственост. 
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Димитър Янков: Г-н кмете, това с частния имот е факт и по този начин се 
ограничава и достъп така до частните имоти, той трябва да има достъп този частник. Да, 
тротоарите са обществени, спор няма, другото вие го казвате с цел безопасността, 
цитирате някакви примерно искания на граждани, на майки, може и да ги има не съм ги 
видял, предполагам че има. Но най-сигурния начин да се обезопаси детската площадка е 
по начина, по който е на тази отсечка от другата страна на църквата на „В. Коларов“  
даже и там не бяха толкова необходими. Но поставени са тези колове и може да се 
сложат и вериги, които примерно да обезпечат детската площадка от гледна точка на 
безопасност откъм детската площадка, тука съм склонен да се вземат меркиq ако става 
въпрос за детската площадка. Ние в конкретния случай говорим за нещо друго, ще ви 
помоля  нека да спрем по тематаq може да има и други въпроси, при това и граждани ни 
чакат. Ще ви помоля да преразгледате това действие на администрацията, не знам 
минало ли е през комисия, ако е минало моля, комисията да го преразгледа, не го 
считам за нормално решение на въпроса, благодаря. 

Динко Цъцаров: Благодаря. Колеги, предлагам да продължим с молбата на групата 
граждани, които имат представител тука, ще ви я прочета. 
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Динко Цъцаров: Има приложен парцеларен план за изграждане на пътен достъп, 
всичко това ви е изпратено. Само да ви кажа, че до общинския съвет тази молба не беше 
стигнала, вчера я издирвахме, намерихме я, резолирана за главния архитект. Така, че в 
общинския съвет сме запознати едва от вчера по обяд може би. Тука има и представител 
на хората. Отделно с г-жа Маврова също коментирахме въпроса, не знам кой от вас иска 
думата, кой ще е първи. 

Димитър Георгиев: Какво да кажа, аз и да кажа това нещо не от скоро, това е от 
преди шест години. Първата ми молба е преди шест години. С годините положението се 
задълбочава, така или иначе по някакъв начин трябва да се вземе решение. 

Динко Цъцаров: Г-жа Маврова може би трябва да обясни най компетентно за 
какво става дума. 

Живка Маврова: Те са предложили един парцеларен план, в случая се води като 
линеен обект, който обаче влиза от републиканска пътна мрежа. По принцип такова 
нещо, за да се направи се иска предварително становище от Агенция пътна 
инфраструктура. Те имат такова, което преди малко ми го представиха от 2019… 

Димитър Георгиев: Значи една забележка само, този отговор е само за един имот 
не е за… 

Живка Маврова: Няма значение той касае примерно за всичките, дали около вас, 
дали зад вас така или иначе не може. 

Димитър Георгиев: Искам да кажа, че това което сте предложили не е 
съгласувано с пътна инфраструктура. 

Живка Маврова: Не е съгласувано, никога няма да бъде съгласувано, защото не 
разполагате със съответните отстояния и се нарушават всички наредби. Единствения 
начин е да се търси някакъв обходен път, черен път, защото земята е земеделска, тя не е 
урбанизирана територия. А съответно, за да се отнемат нали части, защото тука е 
направено от единия е взето четиристотин квадрата, а от другия сто и два квадрата, това 
вземане се прави с изричната декларация за съгласие нотариално заверена. ***** 

Динко Цъцаров: Те и да вземат такава декларация остава пак изискването за 
разрешение от АПИ. 

Живка Маврова: Първо на АПИ. АПИ ще кажат дали ще искат локално платно, 
обаче като гледам по принцип това кръгово движение то е маломерно, на всичкото 
отгоре от такава пътна връзка минимум трябва да има 120-130м да се направи локално 
платно, за да влизат примерно и си отиват до имотите. 

Димитър Георгиев: Точно до този достъп има 100м, ама аз в чужд имот не мога… 
Живка Маврова: Направете проект тогава. Това е частна инвестиция, има 

специална наредба. 
Янко Германов: Вие не може да разберете, всеки от главния вход може да си влиза 

в имота, а не могат да направят отбивка да влизат другите хора. Всеки може да си влиза 
в имота от главния път, така ли е, има двадесет имота. 

Живка Маврова: Никой не може да влиза. На нито един не е разрешено от 
Агенция пътна инфраструктура, вчера съм го проверила. 

Янко Германов: Защо влизат тогава. 
Живка Маврова: Всеки си прави каквото си иска. 
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Димитър Георгиев: Да ви донеса ли документите да видите, че имам разрешение 
да вляза в моя имот от АПИ. Направено от арх. Камен Костадинов, съгласувано с 
Паруш, съгласувано с АПИ, с енергоснабдяване, с ВиК. 

Живка Маврова: Ами ето тука какво ви пише, транспортно обслужване на имота 
да се осъществи по общински пътища, не може да се направи обаче изрично по път Б**. 

Динко Цъцаров: Г-жо Маврова, вече разбрахме какво не може, кажете моля ви, 
какво може да се направи. 

Живка Маврова: Единствения начин е да търсим някакъв черен път общински 
който е някакъв по обходен. 

Антоанета Колеолова: То си има такъв черен път, но той е около ****, той в 
момента е недействащ почти, защото там не се ползва. Всички много добре знаят, че 
общинските пътища, които са определени по КВС не се използват така, половината 
пътища са през нивите, половината пътища са през територии, няма да ви кажа че и в 
републиканската пътна мрежа има ниви. Сега даже чувам, че област Ямбол са почнали  
общинските служби да правят отчуждаване на имоти, които са попаднали в 
републиканската пътна мрежа и това е възложено на общинските служби, кога ще 
стигне тук при нас като файл от кадастъра. Ние си имаме пътна поддръжка в кадастъра,  
ние вече нямаме *** всичко минава през кадастралната карта и за съжаление Средец 
града и нивите нямат обща кадастрална карта, такава кадастрална карта имаме само на 
едно землище от нашата територия и там е на дело. И това нещо много лесно се 
изчиства с кадастралната карта, но няма как да се изчисти в момента, защото нямаме 
обща кадастрална карта. 

Иван Кичев: Какъв е редът за изработване на такава карта. 
Антоанета Колеолова: Това си е проект на Министерството на регионалното 

развитие. 
Живка Маврова: На национално ниво. 
Динко Цъцаров: Все пак трябва да се намери вариант и да се помогне на хората, 

търсете. Има ли други желаещи да се изкажат или да отправят питания. 
Други питания не постъпиха. 
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