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  Председател: 
                                                                                                                      Секретар: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 

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

         Изх. № 96-00-11 
     03 ноември 2021 год.  
 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 26 
 
 

 
 
На 27 октомври 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 шестото заседание на 
Общински съвет на община Средец. 

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

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

   12.  Стоянка Стоянова Кисьова 
   13.  Тодор Стаматов Стаматов 
   14.  Яна Иванова Биюкова 

  15.  Янко Калудов Германов 
 
Отсъстваха по уважителни причини Йона Николова Чобанова и Петьо Георгиев 

Колеолов. 
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На заседанието присъстваха: кмета на община Средец – инж. Иван Жабов; зам.-
кметът на общината – г-жа Николина Дамбулова; Георги Станилов – секретар на 
общината; директори на дирекции; представители на общинска администрация и 
гости. 

Закъсня за заседанието общинският съветник Димитър Янков. 
Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги общински съветници,    

г-н кмете, дами и господа от администрацията, уважаеми гости, при кворум от 
четиринадесет общински съветника откривам Двадесет и шестото редовно заседание 
на Общински съвет – Средец. Предстои да изберем секретар на заседанието и в 
последствие да разгледаме проекта за дневен ред, който се състои от дванадесет точки 
към настоящия момент. Имате думата за предложения кой да бъде секретар на 
днешната сесия. …Ако няма, моето предложение е г-жа Антоанета Колеолова да стане 
секретар на заседанието. Който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”.  

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

Динко Цъцаров: Колеги, преди да продължим само ви напомням за предпазните   
мерки, които е нужно да спазваме, а именно използването на маски, дистанция и  
дезинфекция. Благодаря ви. 

Предстои да гласуваме проекта за дневен ред, както  казах той се състои от 
дванадесет точки, имате ли предложения за промяна или допълнения в дневния ред. 
…Ако нямате, който е съгласен  така предложения проект да стане дневен ред на 
днешната сесия, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

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

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Полагане на клетва от избран кмет на кметство Дебелт; 
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на Директор на 
Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“ град 
Средец и избор на членове представители на Общински съвет в комисията за 
провеждане на конкурса; 

3. 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 V-116, 118, 
кв.23 в с. Вълчаново; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІ-222, кв.38 
в с.Вълчаново; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот в землището на с. Горно Ябълково; 
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6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот в землището на с. Сливово; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи на медицинска сестра  от  Филиал за спешна медицинска 
помощ – гр. Средец; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи на огняр от ДСХ „Бяла лястовица“ гр. Средец; 

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

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Подписване на Запис на заповед по проект “Бъдеще сега: Предоставяне на 
интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец” по договор 
№BG05M9OP001-2.004-0038, по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” процедура чрез директно договаряне на конкретен 
бенефициент №: BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие”; 

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

12.  Питания.  
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №26 на Общински 
съвет – Средец./ 

 
 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЪРВА – Полагане на клетва от избран кмет на 

кметство Дебелт. Както знаете на 03.10.2021г. в село Дебелт се проведоха избори за 
кмет. Със свое решение от същия ден Общинска избирателна комисия обявява за 
избран кмет на кметство с. Дебелт – Иванка Атанасова Ангелова от политическа 
партия „Национален фронт за спасение а България“. Г-жо Ангелова, ще ви помоля да 
повтаряте клетвата след мен. 

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

След като произнесе клетвата г-жа Иванка Атанасова Ангелова подписа клетвен 
лист. Клетвеният лист е неразделна част от материалите на заседание №26 на 
Общински съвет. 

 
 
Динко Цъцаров: Честито, г-жо Ангелова, успешен и ползотворен мандат желая 

на Вас и на жителите на село Дебелт. Продължаваме с ТОЧКА ВТОРА – Докладна 
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записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване 
процедура за провеждане на конкурс за избор на Директор на Общинско 
предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“ град Средец и избор на 
членове представители на Общински съвет в комисията за провеждане на 
конкурса. 

Докладва Николина Дамбулова – зам.-кметът на община Средец. 
Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте за изказвания, коментари по докладната, 

предложения някакви, ако имате също така. …Ако нямате въпроси, предстои да 
изберем двама от колегите общински съветници, които да станат членове на тази 
комисия, заповядайте за предложения. Г-н Кичев. 

Иван Кичев: Аз предлагам г-н Димитър Янков. 
Динко Цъцаров: Благодаря. Други предложения колеги. Заповядайте г-жо 

Биюкова. 
Яна Биюкова: Аз предлагам г-жа Антоанета Колеолова. 
Динко Цъцаров: Благодаря. Колеги, други предложения имате ли. …Ако няма 

предложения, гласуваме г-н Димитър Янков и г-жа Антоанета Колеолова да станат 
членове на тази комисия, който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 393 
27 октомври 2021 година 

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

местната администрация, чл.55 от Закона за общинската собственост във връзка с 
чл.30 от Наредба №2 за създаване и функциониране на общински предприятия на 
територията на община Средец и чл.8 от Правилника за дейността, структурата, 
числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско 
предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" град СРЕДЕЦ, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
I. Обявява процедура за провеждане на конкурс за избор на Директор на 

Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“ град Средец 
Изисквания за заеманата на длъжността: 

1. Да притежават образователно – квалификационна степен магистър по 
икономика или инженер с образователно – квалификационна степен 
бакалавър или магистър; 

2. Да имат не по-малко от 3 години управленски опит; 
3. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено 

престъпление; 
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4. Да притежава компютърни компетенции; 
5. Умения за работа в екип; 
6. Да познават Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд и подзаконовите нормативни актове към тях, както и всички 
нормативни актове, свързани с дейността на предприятието, ЗОС, Закона 
за управление на отпадъците, Закона за местните данъци и такси, 
Наредбите на Община Средец, касаещи дейността на предприятието. 

Начин на провеждане на конкурса: 
     Конкурсът за заемане на длъжността Директор на общинско предприятие 
„Озеленяване, благоустройство и чистота“ – Средец, да се проведе в три етапа: 

• Първи етап – Допускане по документи; 
• Втори етап – Защита на концепция за развитието на общинско 

предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" за три годишен 
период. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници А4, 
поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, 
подпис и позицията, за която се кандидатства; 

• Трети етап – Интервю. 
Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление до Кмета на Община Средец за участие в конкурса – по образец; 
2. Професионална автобиография; 
3. Диплома за завършено висше образование /копие/; 
4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и 

управленски опит; 
5. Свидетелство за съдимост в срок на валидност /оригинал/; 
6. Декларация, че кандидатът не е лишен с присъда или с административен акт 

от правото да заема материално-отчетническа длъжност – по образец. 
II. Определя двама членове представители на Общински съвет – Средец в 

комисията за провеждане на конкурса: г-н Димитър Янков и г-жа Антоанета 
Колеолова. 

III. Възлага на Кмета на Община Средец да организира процедурата за 
провеждане на конкурс за избор на Директор на Общинско предприятие 
„Озеленяване, благоустройство и чистота“ град Средец. 
 
 
 В залата влезе общинският съветник Димитър Янков. 
 Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ТРЕТА – 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 V-116, 118, кв.23 в с. Вълчаново. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 394 
27 октомври 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 10/ 1315 кв.м. идеални части, 

придаваеми от улица към УПИ V – 116, 118 в кв.23 по ПУП на с. Вълчаново, отреден 
за жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
40,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на В. Я. И.  10/ 1315 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ V – 116, 118 в кв.23 по ПУП на с. Вълчаново, отреден за жилищно 
строителство,  при граници на имота: улица, УПИ VІ-137, УПИ XІV – 138, УПИ XVІ-
113, УПИ XVІІ-115 и УПИ ІV-119, за сумата от 40,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
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  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА е подобна – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 
съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот 
частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІ-222, кв.38 в с. Вълчаново. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 395 
27 октомври 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 65/ 1800 кв.м. идеални части, 

придаваеми от улица към УПИ ІІ – 222 в кв.38 по ПУП на с. Вълчаново, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
273,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на И. О. И. и Н. В. Р. 65/ 1800 кв.м. идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ ІІ – 222 в кв.38 по ПУП на с. Вълчаново, отреден за жилищно 
строителство, при граници на имота: от три страни улица, УПИ ІІІ-223 и УПИ ІV-
224, за сумата от 273,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобствениците. 
 

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 



8. 
 

  Председател: 
                                                                                                                      Секретар: 

  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 От залата излезе общинският съветник Георги Вълчев. 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот в 
землището на с. Горно Ябълково. 
 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 396 
27 октомври 2021 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 1. Общински съвет на община Средец актуализира Програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година и включва в Раздел ІІІ В 
– имоти, които община Средец възнамерява да продаде под №49 – имот с 
идентификатор 17035.10.40,  находящ се в землището на с. Горно Ябълково. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 17035.10.40 в размер на 382,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване, на имот с идентификатор 17035.10.40 по КККР на с. Горно 
Ябълково с площ 1027 кв.м., с начин на трайно ползване – нива, пета категория, в 



9. 
 

  Председател: 
                                                                                                                      Секретар: 

м.”Край село”, актуван с Акт за ЧОС №3013/03.06.2015 г., с граници и съседи: 
17035.10.201, 17035.10.999, 17035.10.29, 17035.10.37, с начална тръжна цена 430,00 
лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
  

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ШЕСТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
поземлен имот в землището на с. Сливово. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 397 
27 октомври 2021 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет на община Средец актуализира Програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година и включва в Раздел ІІІ В 
– имоти, които община Средец възнамерява да продаде под №47 – имот с 
идентификатор 67413.21.66 и под №48 – имот с идентификатор 67413.31.13,  
находящи се в землището на с. Сливово. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 67413.21.66 в размер на 245,00 лева и на имот с 
идентификатор 67413.31.13 в размер на 5444,00 лева. 

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

- имот с идентификатор 67413.21.66 по КККР на с. Сливово с площ 525 кв.м., с 
начин на трайно ползване – нива, осма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт за 
ЧОС №3115/24.08.2015 г., с граници и съседи: 67413.21.65, 67413.21.167, 67413.22.147, 
с начална тръжна цена 270,00 лева; 

- имот с идентификатор 67413.31.13 по КККР на с. Сливово с площ 20099 кв.м., 
с начин на трайно ползване - нива, седма категория, в м.”Андонов азмак”, актуван с 
Акт за ЧОС №3147/19.11.2015 г., с граници и съседи: 67413.32.239, 67413.31.12, 
67413.31.241, 67413.31.14, с начална тръжна цена 5990,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
  6.   Димитър Киряков Янков   за 



11. 
 

  Председател: 
                                                                                                                      Секретар: 

  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на медицинска сестра от 
Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 398 
27 октомври 2021 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Дава съгласие за изплащане на пътни разходи, от местоживеене до 

месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по направление гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на Сийка Стоянова 
Генчева – медицинска сестра към Филиал за спешна медицинска помощ гр. Средец, 
считано от 01.10.2021 г. 
 

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

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 



12. 
 

  Председател: 
                                                                                                                      Секретар: 

3.   Владислава Станилова Цанева  за 
  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на огняр от ДСХ „Бяла 
лястовица“ гр. Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 399 
27 октомври 2021 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Дава съгласие за изплащане на пътни разходи, от местоживеене до 

месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по направление с.Факия - гр.Средец – с.Факия на Слави Атанасов  
Михалев – огняр към ДСХ „Бяла лястовица“ гр. Средец, считано от 12.10.2021 г. 
 

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

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 400 
27 октомври 2021 година 

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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Отпуска стипендия за летен семестър на учебната 2020/2021 година на Е. Б. 
Б. с постоянен адрес гр. Средец. 

2. Размерът на стипендията се определя на базата на 50 % от установената за 
страната минимална работна заплата. 

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

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Подписване на Запис на 
заповед по проект “Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно 
детско развитие в община Средец” по договор №BG05M9OP001-2.004-0038, по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” процедура чрез директно 
договаряне на конкретен бенефициент №: BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно 
детско развитие”. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 401 
27 октомври 2021 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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  Председател: 
                                                                                                                      Секретар: 

 Дава съгласие кметът на община Средец да подпише Запис на заповед на 
поемателя - Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти“ в размер на 107 312,20 
лева /сто и седем хиляди триста и двадесет лева и 20 стотинки/ със срок за 
предявяване за плащане – до 30.05.2023г. /150 календарни дни след изтичане на срока 
за изпълнение на дейностите по административния договор/. 
 

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  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      - 
  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 
постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 
подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 402 
27 октомври 2021 година 

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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
               Отпуска еднократни финансови помощи на: 

§ М. Й. С., живущ в гр. Средец – сумата от 200лева; 
§ Е. К. Д., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ В. К. Б., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ К. Я. И., живуща в гр. Средец  – сумата от 50лева; 
§ К. Ц. К., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева. 

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 От залата излезе общинският съветник Димитър Янков. 

Динко Цъцаров: Стигнахме до последна ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Питания. 
Официално питане постъпи на 26.10.2021г. от общинския съветник Иван Кичев. 

Приложен е текста. 
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  Председател: 
                                                                                                                      Секретар: 

 



18. 
 

  Председател: 
                                                                                                                      Секретар: 

Динко Цъцаров: Г-н Стоянов е тук, готов е с отговора. Заповядайте г-н Стоянов. 
Стойко Стоянов: Уважаеми общински съветници, г-н кмете, съгласно 

решението на общинския съвет от февруари месец 2021г., снабдяването на дървата за 
местното население върви в три посоки или бих казал в три направления. В това 
решение са определени две цени, едната е в размер на 40лв., другата е 45лв. На 40лв. 
продаваме дървата по списък за града и по списъци за селата, които се правят от 
кметските наместници и кметовете. В тези списъци се включват хора, които отговарят 
на т.2 от решението на общинския съвет т.е. по определени критерии. В същото 
решение на по-високата цена от 45лв. се извършва т. нар. свободна продажба, тази 
свободна продажба веднъж върви в посока на физически лица т.е. на граждани на 
общината, които пожелаят да си купят дърва на свободно и вторият път в 
направлението на фирми. Същото така имаше и още една определена цена, която е в 
размер на 40лв. за дърва които бяха добити в предходната 2020г., които бяха в размер 
сега точно по памет, не си спомням около 1000-1500м3 дървесина. И фактически 
съгласно наредбата, по която ние работим и на база  решение на общинския съвет,  ние 
реализираме нашата продукция. И тука отговарям на втората част на въпроса на г-н 
Кичев, продажбите се извършват по ценоразпис, а не чрез търг, това което е разрешено 
и делегирано като права на общинското предприятие по този начин и съгласно тази 
наредба и съответното решение е да извършва продажбите на дърва за огрев. 
Фактически цифрите за тази година са следните: за града има платени 3720м3, досега 
са извозени 2270, остават 1450м3. Веднага ще отговоря специално за града какви мерки 
сме взели и в какъв срок ще се постараем да изпълним и да задоволим населението с 
дърва. Днес сряда, четвъртък и петък от Ханчето ще бъдат извозени 300м3 дървесина, 
още 150м3 ще бъдат извозени от район Драчево или в края на седмицата реално ще 
останат хиляда кубика. Хиляда кубика, които ги имаме в наличност по складовете, дай 
боже да не вали много, до края на другата седмица имаме възможност града да бъде 
снабден с дърва. Само за пример ще ви дам, преди малко повече от пет-шест години в 
началото когато формирахме работата на общинското предприятие имаме своеобразни 
рекорди на транспортиране на дървесина за града специално в размер на 1000, 1200, 
сме стигали до 1500 м3 на ден, което фактически реално погледнато сега на нас ни 
трябва два-три дни такова хубаво време и града ще бъда задоволен. Колегата е 
свидетел на тези така да се каже своеобразни рекорди, които сме ги постигали, които 
бяха факт и никой неможе да ги отрече, по скоро не, че аз съм ги постигнал, но хората 
които се занимаваха с транспорта постигаха тези резултати.  Свободна продажба на 
физически лица, това са също граждани на общината, които идват при нас пускат 
заявление, продаваме я на цена 45лв. в размер на 3240 кубика, там понеже отчетността 
е малко по-трудна, но по наши данни извозени са около три хиляди, остават около 200-
250 кубика. Като в тези три хиляди кубика искам да ви кажа, че вътре включваме и 
тези хиляда, които бяха добити от предходната година, които в началото на годината 
също реализирахме чрез тази продажба на физически лица. На фирми имаме 
продадени 3000 м3 и тук веднага искам да ви спомена, че става въпрос само за местни 
фирми, значи това са фирми регистрирани на територията на общината, на които ние 
допускаме продажба на дърва за огрев като искам допълнително да внеса следното 
разяснение. Във всеки обект както в реалния живот нито всичко е много хубаво, нито 
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  Председател: 
                                                                                                                      Секретар: 

всичко е много лошо, значи общо взето по-хубавите и по-качествените дърва, тези 
които имат търговски вид и тези които са достъпни за превозвачите отиват за града и 
селата. Но има дърва, които са в по-стръмни места, има дърва, които нямат търговски 
вид, има дърва които са от малоценни дървесни видове - мъждрян, габър, ясен, цер, 
точно тези дърва предоставяме на фирмите тъй като те разполагат със специализиран 
транспорт и имат възможност да ги извозят. В същото време те подпомагат и така да 
се каже икономически реализацията на дървесина на общинското предприятие и 
съответно на общината. Искам друго да вметна в по широк аспект, тъй като съм пряк 
свидетел, преди 20г. - 2001г. когато започна процеса за възстановяване на общинските 
гори, една от основните цели когато се възстановяваха, когато Закона за 
възстановяване на гори и земи от горския фонд на общините, на частници, на частни 
собственици, беше за да може общината пряко чрез собствеността си да реализира 
основните цели, които си поставя съществуването на една гора и на една собственост 
горска. Първата е екологична, втората е социална, това го правим като снабдяваме на 
преференциални цени местното население с дърва, и третата е икономическа. Или 
казано на друг език чрез собствеността си общината да подпомага местния бизнес и 
ние точно това правим като даваме тези дърва на тези юридически лица, които са 
регистрирани в общината, които от една страна пък задоволяват *** потребление, 
който иска да не отива да си купува дърва на метровки, да си ги купи нацепени и т.н. 
или да си ги реализира по някакъв друг начин, мисля че това не е някаква грешка. 
Отиваме към селата, селата са заплатили 10305м3 дървесина, 9170 са извозени, остават 
1135 или като сметнем цифричките някъде около 2800м3 дърва остават за 
транспортиране до града и населените места. Като допълнение само ще ви прочета за 
кои села става въпрос, значи най-голямото село което не е снабдено с дърва е Бистрец 
около триста кубика, днес возим до Бистрец, до петък ще бъдат задоволени. Голямо 
Буково - сто шест и пет кубика, в района на Кирово имаме обект, днес започнахме да 
возим, днес и утре дървата за Буково ще бъдат снабдени. Останаха две села в т.нар. 
планински район Горно и Долно Ябълково - около сто и тридесет кубика, другата 
седмица ще ги снабдим и тях. Зорница останаха само едни тридесет кубика, ще бъдат 
задоволени, Момина църква -  по-малко от двеста кубика, в момента се возят от *** , 
до края на другата седмица и те ще бъдат превозени. Радойново не сме започнали да 
возим още, там са сто и двадесет кубика, дървата са на склад в района на Дюлево, ако 
пътят тези дни се пооправи, защото там е чернозем, дъжда не беше малко около 20л. 
на квадратен метър, също ще бъде задоволено. Кметицата на Орлинци в последния 
момент ми предостави един списък от сто четиридесет и пет кубика, казах й като 
свърши града и селата, и това село също ще бъде задоволено с дърва. Така, че смятам, 
както казваше един не безизвестен министър за пълненето на язовирите, ако дядо боже 
задържи да не вали дъжд тази и другата седмица, до края на другата седмица спокойно 
можем да задоволим абсолютно всички нуждаещи се с дърва. Имаме ги като 
наличност, до края на месеца ще работим и ако трябва да се върна пак малко назад,  
фактически основната причина е не липса на лесосечен фонд, такава организация има 
създадена от нас, има сключени договори с фирмите, просто т.г. има затруднение с 
работна ръка, това е основния проблем. Сега работната ръка малко по малко взе да се 
завръща и се усеща веднага, добивите се увеличиха, и да се надяваме, че тука до  една 
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  Председател: 
                                                                                                                      Секретар: 

– две седмици този процес целия ще приключи. Благодаря ви, готов съм да отговарям 
на въпроси ако има. 

Динко Цъцаров: Г-н Кичев. 
Иван Кичев: Аз също много благодаря за отговора. Първо ще помоля така или 

иначе, ако е възможно в кратко резюме да ми бъде предоставен отговор в писмен вид. 
 Стойко Стоянов: Нямах тази възможност. Добре. 
 Иван Кичев: Да не говоря в момента, но така или иначе държа да ми бъден 
предоставен в писмен вид отговора. Аз на предната сесия в първата част на въпроса 
зададох подобно питане, тогава доста по различно звучеше вашия отговор, сега е доста 
по оптимистичен, дай боже да е така. 
 Стойко Стоянов: Тогава точно бяхме във фазата на затруднен дърводобив. 
 Иван Кичев: По скоро втората част на въпроса беше по интересна и така исках 
може би малко по обстойно да разясните какъв е мотива при положение, че не са 
снабдени определените количества за учреждения, за селища в общината, да бъдат 
предоставени на други фирми, които реално ги препродават на доста по различна и по 
висока цена, това беше интересното. И в крайна сметка, ако аз съм фирма така 
занимаваща с дърводобив т.е. с продажба на дървесина по скоро, какъв е реда. Идвам, 
заявявам, че искам да закупя, има ли ограничени количества, няма ли, какъв е реда, 
просто исках малко да разясните каква е ситуацията.  
 Стойко Стоянов: Реда е същия както за всички останали, както един човек 
който иска да купи за себе си пет или десет кубика…  
 Иван Кичев: Има ли ограничение в количествата за тези фирми.  
 Стойко Стоянов: Значи казах ви, количествата които даваме специално на 
фирмите са само такива в посока на дърва, които така да се каже нямат търговски вид, 
да не влизам в подробности, които са на по-трудни места т.е. иска по специализирана 
техника, за да може да… 
 Иван Кичев: Колкото е по-трудно, по голямо е количеството така ли да го 
разбирам, горе-долу така излиза. 
 Стойко Стоянов: Не, мога да ви дам един пример, тука имаше едни дърва - 
триста кубика, които нямаше как да бъдат извадени, аз трябваше да тръгна да се моля 
на някой да ги транспортира, за да можем да ги реализираме тези дърва, защото 
нямаше кой да ги транспортира, примерно казвам, защото и такива моменти има. 
  Иван Кичев: И още едно питане имам, какви мерки предприемате във връзка с 
борбата с незаконната сеч със звеното за „Обществен ред и сигурност“, с Районното 
полицейско управление имате ли взаимодействие. Какви мерки предприемате в тази 
връзка, защото аз мога да кажа, че почти няма вечер да не чуя машинките в ромската 
махала да работят. Дали са сега в частни дворове не мога да определя, оттам идва този 
шум, почти всяка вечер работят машинки и аз питам какви мерки взимаме. Защото то е 
грозотия. В момента, в който излезеш посока Ханчето нагоре от Средец, то е грозотия 
гората в състоянието, в което се намира и то не е от днес, то е отдавна. Какви мерки 
предприемате в тази насока. 
 Стойко Стоянов: Така е, този процес не е от сега, той съществува от двадесет, 
тридесет, може би и повече години. Значи това, което изброихте, от всичко, и само ние 
правим проверки, и съвместно с полицията, съвместно с жандармерия, съвместно с 
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                                                                                                                      Секретар: 

„Обществен ред и сигурност“, който е тука, превантивни и постоянно там има 
охрана… 

Иван Кичев: Пътя който излиза малко над или под **** почти всяка вечер от 
този път по три-четири каруци без фарове, да не говорим, че застрашават пътната 
безопасност, излизат и някъде на около километър пак се шмугват в гората, това 
предполагам, че не е трудно да се установи, ако има някакъв план. 

Стойко Стоянов: Точно в този район имаме конфискувани: каруца, кон, дърва, 
имаме съставени актове, имаме даже и камери поставени да следим, проблема е че... 

Иван Кичев: Факта, че продължава значи мерките не са ефективни, за съжаление. 
Стойко Стоянов: Не е много лесно да се осъществяват тези мерки. 
Иван Кичев: Знам че не е лесно, помня че имаше една акция на жандармерията, 

аз предполагам, че няма да откажат колегите, ако искате съдействие. Две, три вечери 
ако се направи това нещо, смятам че ще има ефект. Благодаря. 

Стойко Стоянов: Каквото можем правим. За сведение като цяло за общото 
нарушение в горите имаме съставени над сто акта. 

Иван Кичев: От тях колко са заплатени. 
Стойко Стоянов: Всички наказателни постановления са подписани от кмета и 

пуснати, нито едно не е платено, но вината не е наша. 
Динко Цъцаров: Г-н Стоянов, благодаря за изчерпателния отговор. Бяхте полезен 

на съветниците и присъстващите. Колеги, има ли други питания към общинската 
администрация. 

 
Други питания не постъпиха. 
 
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 

закри Двадесет и шестото заседание на Общински съвет на община Средец.  
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