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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 28 
 
 

 
 
На 22 декември 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 осмото заседание на 
Общински съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника: 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова 

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

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

  16.  Янко Калудов Германов 
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Отсъства по уважителни причини Валери Димитров Ангелов. 
Закъсня общинският съветник Петьо Колеолов. 
На заседанието присъстваха: зам.-кметът на общината – г-жа Николина 

Дамбулова; Георги Станилов – секретар на общината; директори на дирекции; 
представители на общинска администрация и гости. 

Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, г-жо Дамбулова, 
дами и господа от администрацията и гости, които присъствате на днешното  
заседание на Общинския съвет, откривам двадесет и осмото редовно заседание на 
Общински съвет – Средец. Предстои да изберем секретар на днешната сесия, 
заповядайте за предложения колеги. …Ако нямате предложения, моето 
предложение е г-жа Антоанета Колеолова да бъде секретар на сесията. Има ли други 
предложения, ако нямате гласуваме, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”.  

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

Динко Цъцаров: Петнадесет общински съветника присъстват в залата за 
протокола. Уважаеми колеги, проекта за дневен ред е пред вас, това е  същият, който 
беше разгледан и на заседанието на постоянните комисии плюс една допълнителна 
точка – относно изплащане на допълнително възнаграждение на управителя 
на„МБАЛ-СРЕДЕЦ“ЕООД гр. Средец, това което коментирахме и по време на 
комисиите за постигнати високи резултати. Това е предложението за дневен ред, 
имате ли други предложения колеги, за промяна или допълнение на дневния ред. 
…Ако нямате, който е съгласен  предложения проект да стане дневен ред на 
днешното заседание, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Средец; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Приемане на План за действие на Община Средец в изпълнение 
на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на 
ромите за периода 2021 – 2023 г.; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 
2021 година; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в 
гр.Средец на собственика на законно построена върху него сграда; 
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5. 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-525, кв.26 в с. Момина Църква; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост в гр. Средец; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с индетификатор 65560.57.19, 
находящ се в местност „Старата кория“ по КК на с. Светлина, общ. 
Средец; 

8. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно:Изплащане на допълнително възнаграждение на 
управителя на„МБАЛ-СРЕДЕЦ“ЕООД гр. Средец; 

9. Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №28 на 
Общински съвет – Средец./ 

 
 
 В залата влезе Петьо Колеолов. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЪРВА на днешното заседание – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и 
допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Средец. 
 Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация.  
 Динко Цъцаров: Благодаря, заповядайте колеги за въпроси по докладната, 
коментари, има ли желаещи за изказване. Г-н Вълчев, заповядайте. 
 Георги Вълчев: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа от 
общинската администрация, уважаеми колеги, вземам думата по тази точка по две 
причини. Едното е мое предложение относно датата 31.10., която се смени, тъй като 
голяма част от нашите граждани са свикнали в края на годината да си подават тези 
декларации. Предлагам това, което ще вземем като решение да не важи за 2022г. т.е. 
да започне от 2023г. тъй като, ако сега вземем решението това означава, че всички, 
които не са подали декларация, а те вече не могат да я подадат към момента, защото 
сме месец декември веднага ще попаднат в тази зона и няма да могат да ползват, 
това е едното ми предложение. Използвам повода да припомня на общинските 
съветници, на колегите от управляващата група, преди повече от година нашата 
групичка вкара в общинския съвет изменение на Наредбата за местни данъци и 
такси. Основното, което тогава залегнахме беше намаляне такса, по точно данъка на 
личните автомобили, което засяга всеки един гражданин на тази община, всеки 
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един. Тогава това наше предложение стоя както се полага на сайта на общината  
един месец, след което беше отхвърлено от общинския съвет. Ако си спомняте 
тогава аргументите на общинските съветници, които давахме бяха следните от 265 
общини т.е. 265 в цяла България, единствено община Средец има най-високи такси 
за автомобили, най-високите в България. Не мисля, че това е правилно, приехме 
единствено аргумента, че вие сте управляваща група и не е излязло от вас това 
предложение и затова сте го отхвърлели. Много ви моля, общинските съветници от 
управляващата група да вземете друго решение, което съвсем скоро да бъде 
обосновано и най после да бъдат намалени тези неимоверно високи такси и данъци 
за автомобили. Ще ви дам пример само със себе си, че аз и моя син внасяме над 
4х.лв., бихме могли да внесем в община Средец, не виждам обаче причина да го 
направя тъй като в община Бургас ще спестя 500лв., в Бургас само. А не само аз, 
става дума за много хора, които вече се отказват да ползват услугите на общината 
т.е. където имат възможност прехвърлят автомобилите си, в Бургас, Карнобат, 
Айтос, чак до Хасково и Кърджали са стигнали хората. Вместо да направим така, че 
да имаме повече приходи, ние създаваме условия да губим приходи, това е молбата 
ми. Благодаря ви. 
 Динко Цъцаров: И аз благодаря, други изказвания колеги.  
 Веселина Пашова: Аз мога ли да кажа нещо. Датата, която е определена в 
наредбата е съгласно Закона за местни данъци и такси, наредбата е по-малка от 
закона, би трябвало да спазваме закона. В закона е 31.10. на таксата смет и затова 
сменяме в наредбата тази дата, няма как вие да го решите в наредбата да го 
направите до края на годината. Тази година до края на годината, да, продължават да 
идват декларации, но от догодина ще успеем служителите да уведомим хората, те са 
почти все едни и същи, да спазят този срок. Промяната в закона е от 2022г., те 
подават до края на 31.10.2022г., която се отнася за следващата година за намаляне. 
 Динко Цъцаров: Г-н Янков, заповядайте. 
 Димитър Янков: Не става ясно кога е гласуван закона със съответната 
промяна.  
 Веселина Пашова: Не мога да кажа в момента, но мисля, че миналата година в 
края на декември месец. Обикновено Закона за местни данъци се променя в края на 
годината.  

Димитър Янков: Така, а ние гласуваме декември т.г. въпросната промяна и я 
стиковаме с промяната в закона преди една година. 
 Веселина Пашова: Да, до края на годината трябваше да влезе тази наредба. 

Димитър Янков: Не е така, и фактически с тази промяна в наредбата ние 
искаме със задна дата нашите хора, жителите на общината да са декларирали 
съответните неща. Има резон да го искаме, ако бяхме направили тази наредба 
значително по-рано месеци след промяната в наредбата, за да се стиковаме със 
закона. 

Веселина Пашова: Не ви разбрах, защо със задна дата. 
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Димитър Янков: Ами, защото в закона е гласувано тридесет и първи миналата 
година да кажем в края или в началото на тази година. Тази промяна трябваше да я 
направим месеци по-рано, преди 31.10. имам предвид, защото да дадем възможност…. 
 Веселина Пашова: Ама г-н Янков, от следващата година до 31.10., сега 
продължаваме да си приемаме за 2022г. до края на годината, от следваща година за 
2023г. декларациите. 

Димитър Янков: Сега това нещо влиза в сила след 01.01. и е за 2023г., добре, 
благодаря. Тогава има резон да се гласува сега, защото ако влиза в сила от 01.01. 
фактически ние все едно връщаме назад от 01.01.2022г. не е коректно това нещо. 
Добре, това го изяснихме, нямам други въпроси към Вас. Изказването ще бъде 
свързано до известна степен с това на колегата Вълчев, ще бъда обаче малко по 
кратък и синтезиран. Благодаря за подаръците първо, които са сложени тука по 
банките на общинските съветници от страна на председателя и на администрацията. 
Обръщам внимание обаче на нещо друго, в края на втория мандат г-н Жабов 
направи едно вдигане на данъците и таксите, основно на данъците, данък 
автомобили и данък жилища. Това се случи за 2019г., това вдигане беше нежно 
вдигане на данъците, а в началото на третият си мандат декември месец 2019г. ние 
настоящия общински съвет въпреки протестите на групата на СДС и на колегите от 
БСП, данъците бяха вдигнати драстично, неимоверно много, изключително много. 
Това, за което говори г-н Вълчев, точно преди една година внасянето на промяната, 
опитахме се не да намалим до старите нива, просто да направим тези данъци по 
поносими, по поносими за нашите съграждани. Не беше гласувано януари месец 
настоящата година, то беше отхвърлено от управляващата група на ГЕРБ, основно. 
Аз се обръщам към вас колеги, ако имате нужда от някакво съдействие, всеки един 
може да се обърне към мен, към г-н Вълчев, в крайна сметка няма нужда от това, 
защото това наше искане за промяна в наредбата стои и все още може да се провери 
на сайта на общината. Едно копи-пейст е достатъчно и вие може да внесете 
уважаеми колеги от ГЕРБ същото това предложение или близко до него. На фона на 
тази задаваща се енергийна криза, която е в световен и европейски мащаб и удря 
много сериозно българския народ, българските граждани, респективно и гражданите 
на община Средец, ние да продължаваме да искаме тези драстични данъци е просто 
кощунствено. И колегата е прав, че това ще доведе и до отлив на приходи в касата 
на общината, защото чисто и просто, които имат възможност ще правят регистрации  
в други общини, най близко е Бургас. Има много хора, повечето хора имат стъпка 
някаква си там и не е проблем да се направят тези регистрации на автомобилите,и 
какво се оказа, вместо да се получат едни приходи, те ще се загубят. Не съм правил 
анализ, добре е вие да направите анализ, вашата служба, но съм сигурен, че има 
отлив от плащане, убеден съм и той ще продължи, сега ако е все още слаб, той ще 
продължи. Вземете мерки, все още бюджет 2021г. не е гласуван, все още, ако 
примерно до броени дни в рамките на тази календарна година се вкара някаква 
промяна и я гласуваме, тя може да залегне в бюджет 2022г. и да отбременим нашите 
съграждани. Защото коледните подаръци, които им дадохме в края на 2019г. чисто и 
просто са прекалено тежки и ще стават все по тежки предвид всеобщото обедняване 
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и вдигането на както казах и разходите както се очертават за електроенергия, 
респективно на всичко останало. Не можем да го искаме, нямаме моралното право 
да го искаме това нещо от гражданите на община Средец. Между другото това ли е 
техниката за онлайн излъчване. 

Динко Цъцаров: Това е, да. 
Димитър Янков: Ами, трябва да ви благодаря г-н председател, че в рамките на 

календарната година успяхте да изпълнете гласуваното през месец септември. 
Благодаря. 

Динко Цъцаров: Благодаря и аз. Колеги, има ли други изказвания по 
докладната. 

Иван Кичев: Г-жо Пашова, той г-н Янков ви освободи малко преждивременно, 
аз имам едно питане във връзка с докладната. Какъв е капацитета на общежитието, 
какъв процент горе-долу е ангажиран от този капацитет и в крайна сметка с тези 
промени, които предвиждате някаква груба сметка правили ли сте какви приходи 
очакваме повече във връзка с това, което в момента получаваме. 

Веселина Пашова: Общежитието има управител, тя е подала докладна, 
разговаряхме с г-н кмета, да наистина са ***, малък е ръста на цените на таксите в 
момента, което се предлага, но нямам анализ. Ако желаете, може на следващата 
сесия. 

Иван Кичев: Не, съвсем информативно исках да разбера. А горе-долу какъв е 
капацитета на общежитието, колко хора приема. 

Веселина Пашова: Не мога да ви кажа, нямам представа.  
Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. 
Димитър Янков: Аз имам предложение. Считам, че тези такси са много 

високи, обръщам внимание, значи човек ако излезе на квартира, наеме апартамент, 
тука са 132лв. на месец, а това е общинско общежитие и то без ДДС, има и ДДС... 

Веселина Пашова: Има и ДДС отгоре, това е цената, така предлага управителя 
на общежитието, цената, която беше с ДДС да стане без ДДС и да се начисли  20% е 
увеличението. 

Димитър Янков: Какво се получава на 132лв. като се сложат още 26лв. стават 
158лв. така ли е, такса за учители общински служители, а за външните лица е още по 
драстично. Какво беше старото ниво от това 132лв. без ДДС. 

Иван Кичев: Не беше ли редно г-жа Сунгова да дойде и аргументирано да 
защити тези предложения, да ни убеди, че има ефект от това нещо, така мисля. 

Веселина Пашова: За учители и *** младежи 110лв. месечно е било, 132лв. е с 
ДДС, затова ви казвам, че сумите са с ДДС 150лв., това е 20% всъщност, което се 
начислява, такова е предрожението на управителя. 

Динко Цъцаров: А как стои въпросът с плащането на ток, вода и останалите 
консумативи, всичко е в тази цена така ли. 

Веселина Пашова: Не, те общината си поемат разходите затова са се 
увеличили. 

Динко Цъцаров: Наемателите плащат тази цена. 
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Димитър Янков: Не знам колеги, тъй като ме притеснява, че идва от мен това 
предложение, то няма да бъде гласувано, оставям на управляващата група да 
прецени дали да ги остави в това положение или да ги намали. Отказвам се от 
идеята да давам предложение, те и старите нива са били прекалено драстично 
високи. 

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев, вашето предложение след уточнението на г-жа 
Пашова оттегляте ли го или държите да го гласуваме, за 31.10. срока. 

Георги Вълчев: От уточнението, че не важи за тази година, оттеглям 
предложението естествено. 

Динко Цъцаров: Има ли колеги други изказвания, други предложения по 
докладната. ...Нямате, гласуваме я така както е предложена от общинска 
администрация, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 429 
22 декември 2021 година 

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

администрация, изм. на чл.71, т.2 и 3 от Закона за местни данъци и такси, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Приема изменението и допълнението на местните такси и цени в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Средец както следва: 

Глава втора 

Раздел I 

Такса битови отпадъци 

Чл.23.(1) „Когато таксата се определя според количеството на битови 
отпадъци,собствениците на имоти подават декларация в Дирекция“Местни 
приходи и общинска собственост“ (МПОС) при Община Средец до 31–и 
октомври на предходната година.За придобитите през годината имоти, 
декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.“ 

Чл.25. (5) „Собствениците на имоти, които удостоверяват с декларация по 
образец, че имотът няма да се ползва през следващата календарна година се 
освобождават от таксата, определена за сметосъбиране, сметоизвозване и за 
обезвреждане на битови отпадъци, като се събира такса за поддържане на места 
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за обществено ползване. Декларацията се подава в Дирекция МПОС на община 
Средец в срок до 31-и октомври на предходната година. За всяка подадена 
декларация се извършва обстоятелствена проверка на място от длъжностни лица 
към общинска администрация. При установено несъответствие с декларирани 
данни, лицата подали декларацията по чл.21,ал.5 не се освобождават от таксата 
по чл.18.“ 

 
Раздел III 

Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини,специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги,лагери,общежития и други социални услуги 

 
Чл.34. Такси за ползване на общежитие се заплаща месечна такса в размер на: 

№ Наименование на услугата Сума без ДДС 

1. Учениците,които ползват общежитие, не 
заплащат месечна такса 

безплатно 

2. За учители, общински служители, 
специалисти и работници, ангажирани с 
общински дейности, настанени в общежитие 
за не по-малко от един месец, месечна такса 

132.00 

3. За други лица, настанени в общежитието за 
не по-малко от един месец, месечна такса 

180.00 

4. За лица, настанени в общежитието за по-
малко от един месец на ден за нощувка 
заплащат 

12.00 

2. Изменението и допълнението в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Средец влиза в сила от 01.01.2022 г. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “въздържали се” – 3 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 
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2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на План за действие на 
Община Средец в изпълнение на Областната стратегия за равенство, 
приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2023 г.. 

Докладва Зюмбюла Маринова – гл. експерт „Социални дейности“ в дирекция 
„Образование, здравеопазване, социални дейности, интеграция на малцинствата и 
спорт" при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Благодаря. Заповядайте колеги за изказване. Г-н Гюров, 
заповядайте. 

Лало Гюров: План за действие.. какво имат предвид, ще включват някъде 
ромите ли или какво, аз така нищо не разбирам. Какво имате предвид. 

Зюмбюла Маринова: Планът за действие е част от Областната стратегия, какво 
означава, че на национално ниво се приема такъв план за действие като се 
разглеждат приоритетните области - образование, здравеопазване и във всяка област 
са заложени конкретни мерки, които трябва да бъдат постигнати за този период. 
Приет е план за действие, след това е приета Областна стратегия, ние на база на 
областната след като имаме нареждане сме получили документи от областна 
администрация за изготвяне на такъв план, задължително общината е длъжна да 
изготви този документ. Националната стратегия е до 2030г., но се изготвя за по 
кратък период след това наново ще се прави актуализация на плана. 

Динко Цъцаров: Г-н Германов, Заповядайте. 
Янко Германов: Стратегия за равенство, ние всички сме равни в България, аз 

не мога да разбера каква е тази стратегия за равенство. Те са българи с всичките 
права на за България, могат да гласуват, могат да учат, могат да работят, какво е 
това равенство, не мога да го разбера. 
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Зюмбюла Маринова: Това е на национално ниво не зависи от нас. 
Янко Германов: Аз съм съгласен, ама вие задайте го този въпрос, какво е това 

няма равенство, не виждаме някакво равенство. 
Зюмбюла Маринова: Така са решили да го кръстят с една дума. 
Янко Германов: Те сами ги дискриминират като казват, че са неравни аз не 

виждам ***. 
Зюмбюла Маринова: Предния период беше План за действие, интеграционни 

политики на уязвимите групи, сега са го променили за равенство и приобщаване 
като идеята е тази целева група, които са в неравностойно положение да бъдат равни 
с останалото население, това е идеята, аз така си мисля. 

Тодор Стаматов: Мерките в докладната са главно в образователната система 
насочени, за равенство... 

Янко Германов: Да си учат какво им пречи, ние сме равни в България. 
Зюмбюла Маринова: Те всички са равни, но има една група, която е уязвима 

точно затова става въпрос, са в бедност, са изолирани, за това тази група трябва да 
се приобщи, за да стане и тя равна. 

Янко Германов: Да им даваме помощи. 
Зюмбюла Маринова: Не само помощи, хората искат да работят, основното е 

безработицата, че ние не можем да им осигурим заетост например, защото хората 
искат да работят, но при условие, че няма работа това е един от основните 
проблеми. 

Янко Германов: Ами в момента и аз нямам работа, какво да направим сега, 
трябва и аз да дойда във вашата програма 

Зюмбюла Маринова: Не знам, вие се определяте сам. 
Динко Цъцаров: Има ли други изказвания. 
Иван Кичев: Споменахте, че плана е ангажимент на общината като изготвяне, 

това е безспорно, а ангажимент ли е на общината изпълнението на плана. Защото 
едно е да го изготвиш, а друго е да го изпълниш, трето, кой ще следи това 
изпълнение на плана. Има ли пряко ангажиран служител или комисия или някой,  
който в края на този период да бъде отчетено изпълнението на този план, или както 
всички останали ще ги отчетем. 

Зюмбюла Маринова: Всяка година до края на месец март общинска 
администрация има звено за мониторинг, изготвя се един екип, който има 
отговорността по самия план, по точките да направи анализ какво е постигнато.  
Всяка година до края на месец март трябва да има такъв отчет пред вас, пред 
общинския съвет. 

Иван Кичев: Според вас изпълним ли е този план. 
Зюмбюла Маринова: Ами на сто процента не може да бъде изпълнен, както и 

предния програмен период, което беше планувано, не може всичко да бъде 
постигнато във всичките приоритетни области, защото това е много обем, голям, 
широк, мерки и дейности. 
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Иван Кичев: Защо ги залагаме толкова много, заложете пет неща изпълними, 
които реално да бъдат отчетени като изпълнени, а не само да пишем една камара 
хартии и накрая да отчитаме чудесии. 

Зюмбюла Маринова: Защото ни го налагат отгоре. Каквото можем, ще 
изпълним. 

Иван Кичев: Благодаря. 
Динко Цъцаров: Има ли други колеги, които искат думата. ...Ако нямате други 

изказвания, преминаваме към гласуване на докладната, който е съгласен с 
предложенията в нея, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 гласа, 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 430 
22 декември 2021 година 

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

местната администрация,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Приема План за действие на Община Средец в изпълнение на Областната 
стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2023 
година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 
  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  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  
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  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на плановете 
за енергийна ефективност за 2021 година. 

Докладва Десислава Райкова – мл. експерт „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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
5 гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 431 
22 декември 2021 година 

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

местната администрация и чл.12 от Закона за енергийната ефективност, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Приема отчета за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 
2021 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 5 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следва ЧЕТВЪРТА ТОЧКА в дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец на собственика на 
законно построена върху него сграда. 
 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, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 432 
22 декември 2021 година 

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

местната администрация, съгласно чл.44, ал.1, т.3, ал.3 и ал.4 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 Урегулиран поземлен 
имот XXXІІ в кв.70 с площ от 692 кв.м., зона трета по плана на гр. Средец, 
определена от независим оценител на имоти в размер на 10380,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

2. Продава на С. Г. П. 3/4 идеални части от Урегулиран поземлен имот XXXІІ 
в кв.70 с площ от 692 кв.м., зона трета по плана на гр. Средец, при граници на 
имота: УПИ XXXV, УПИ XX, УПИ XІІ, УПИ XІІІ и улица, за сумата от 7785,00 лв. 
/без вкл. ДДС/. 

3. Продава на М. Г. В. 1/4 идеални части от Урегулиран поземлен имот XXXІІ 
в кв.70 с площ от 692 кв.м., зона трета по плана на гр. Средец, при граници на 
имота: УПИ XXXV, УПИ XX, УПИ XІІ, УПИ XІІІ и улица, за сумата от 2595,00 лв. 
/без вкл. ДДС/. 

4. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
имота на Общината със собствениците на законно построените върху него 
сгради. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

  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 
 
 
 От залата излезе Йона Чобанова. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – 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-525, кв.26 в с. Момина 
Църква. 

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, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 433 
22 декември 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 45/ 910 кв.м. идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ ІІ – 525 в кв.26 по ПУП на с. Момина Църква, 



15. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

отреден за жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в 
размерна 290,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Н. Я. П. 45/ 910 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ ІІ – 525в кв.26 по ПУП на с. Момина Църква, отреден за жилищно 
строителство,  при граници на имота: улица, УПИ ІІІ-523, УПИ ІV-524, УПИ ІX – 
527 и УПИ І-526, за сумата от 290,00 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   - 
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 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 В залата влезе Йона Чобанова. 
 От залата излезе Лало Гюров. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТА от днешния дневен ред –  
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в 
гр.Средец. 

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

Динко Цъцаров: Има ли изказвания колеги. Г-н Янков. 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

Димитър Янков: Един въпрос първо, общината опитвала ли се е да предостави 
или предложи друго място освен училищното общежитие. 

Веселина Пашова: Първите заявители преди пет години още там са посочили, 
че там искат, най-високата точка на града която е. 

Димитър Янков: С други думи то е монтирано вече това нещо, ще се иска да 
се удължи договора така ли. 

Веселина Пашова: Да, това е приключило. 
Димитър Янков: И все пак е процедура на публично оповестен търг, с други 

думи може да го спечели и друг. 
Веселина Пашова: Така е по наредбата. Може и друг, ще демонтират там 

телекомуникационните съоръжения. 
Димитър Янков: А може ли да ги демонтират и да ги поставят на общината 

примерно, да им дадем възможност да ги поставят на сградата на общината. 
Обосновавам се защо, защото там са общежитията и самото училище, в което има 
много деца, тези техники свързани с телекомуникациите генерират доста сериозно 
облъчване и в един момент се оказва, че ние облъчваме собствените си деца, децата 
на община Средец. Преди време колегата Стаматов ме апострофира за нещо, което 
беше една неправилна интерпретация на мои думи, когато ставаше въпрос за 
спортните клубове и настоявах да се въведе по-добра отчетност по отношение на 
ръководствата на тези спортни клубове, във връзка с това, че те не дават, давайки 
финансови отчети дават разходването само на субсидиите, а не на всички техни 
приходи, и тогава беше като рефрен - за децата, за децата, за децата, а ние 
продължаваме да облъчваме точно децата. Колко компании има там освен 
въпросната.  

Веселина Пашова: Още една мисля. 
Димитър Янков: Както искате гласувайте колеги, аз няма да подкрепя тази 

докладна.  
Динко Цъцаров: Има ли други изказвания колеги. Заповядайте. 
Тодор Стаматов: Преди пет години когато се е гласувало евентуално да се 

поставят тези комуникации върху общежитието, вие гласували ли сте, бяхте ли 
общински съветник. 

Димитър Янков: Значи преди пет години не съм бил, бил съм в по предходен 
общински съвет. 

Тодор Стаматов: Извинявам се, това ми беше въпроса. 
Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Само да уточня в рамките на тридесет секунди, че ако решим 

ние да преместим, да им дадем възможност, това няма да стане, тъй като 
действително както каза госпожата това е най-високата точка на община Средец т.е. 
те не искат другаде, те не искат другаде това е най-високата точка. 

Динко Цъцаров: Съгласен съм с вас. Колеги, предлагам да преминем към 
гласуване на докладната. Който е съгласен с предложенията в докладната, моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържал се”.  
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 434 
22 декември 2021 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Отдава под наем, чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 

наддаване на 40 кв.м. в югоизточната част на покривното пространство на 
масивна шест етажна сграда (ученическо общежитие), находяща се на ул.”Васил 
Коларов” № 170, УПИ І, кв. 131 по плана на гр. Средец, с Акт за ПОС № 12/ 
28.02.1997 г., за инсталиране на телекомуникационни съоръжения и оборудване. 

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем в размер на 240.00 лв. /без 
вкл. ДДС/. 

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за наем за срок от 5 години. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 3 
  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        против 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев        против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10.  Йона Николова Чобанова  въздържал се 

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров    - 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  



18. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

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

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА СЕДМА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на 
Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот 
с индетификатор 65560.57.19, находящ се в местност „Старата кория“ по КК 
на с. Светлина, общ. Средец. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 435 
22 декември 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 и т.13 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 ОДОБРЯВА Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за 
ПИ № 65560.57.19 н.т.п. „нива” с площ 4502 кв.м., местност „Старата кория” по 
КК на землището на село Светлина, община Средец, област Бургас за обект: 
„селскостопанска сграда за съхранение на продукция”. 
 На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в 
Държавен вестник решението подлежи на обжалване чрез Община Средец до 
Административен съд – Бургас. 
 

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   за 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев   за 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10.  Йона Николова Чобанова  за 

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА следва – Докладна записка от Динко 
Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Изплащане на 
допълнително възнаграждение на управителя на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ЕООД 
гр.Средец. 
 Докладва вносителя. 
 Динко Цъцаров: Това е предложението ми колеги. Имате думата за изказвания 
и предложения. Заповядайте г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: От място, ще бъда съвсем кратък. Колеги, има два момента 
тука. Първият предлагам да бъде да речем еднократна месечна заплата, която 
получава госпожата. Това е похвално, което се случва със заведението т.е. 
предложението ми е еднократната месечна заплата за предходния месец. Второто ми 
предложение е свързано със следното, нека се съгласим колеги с това, че ние имаме 
две общински дружества, които се занимават с подобна дейност. Към момента 
държавата подпомага, знаем поради каква причина със средства болниците, дай 
боже да дойде време когато започнат да подпомагат и медицинските центрове с 
т.нар. превенция. Но това не означава, че натоварвайки в момента и помагане на 
болниците, медицинските центрове остават встрани, напротив те също работят 
толкова усилено, защото първо минават хората през тях и тогава отиват в болницата. 
Затова моето предложение е следното, да допълним това ваше предложение като се 
пише тази месечна заплата за ръководителя на МБАЛ-Средец и 50% 
възнаграждение за ръководителя на Медицинския център. Ние трябва да 
стимулираме тези две дружества, това е мое предложение тъй като те и двете са 
натоварени, не бива да изтърваме едното спрямо другото. 
 Динко Цъцаров: Разбрах, други изказвания колеги. Г-н Янков. 
 Димитър Янков: Аз искам да внеса малко яснота, понеже това беше 
обсъждано на комисиите. 
  Георги Вълчев: Съжалявам нямаше ме на комисиите. 
 Димитър Янков: Не, г-н Вълчев, точно вашето предложение не беше 
обсъждано. Да, вие не бяхте на комисиите и аз подкрепям го между другото, 
съжалявам, че не съм се сетил. Но ставаше въпрос за нещо по отношение на  
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

изчисляване размера на заплатата на управителя на болницата г-жа д-р Георгиева. В 
смисъл такъв, тя е раздавала бонуси на колектива, индиректно това влияе и върху 
нейната заплата, не съм против дори и да влияе. 
 Динко Цъцаров: Признавам си, че този въпрос не можах да го изчистя. Вчера 
се чух два пъти с нея, говорихме, мога да ви кажа какви са бонусите, които са 
дадени на лекарите и т.н. в порядъка на между 700 и 1000лв., този въпрос не сме го 
коментирали. Между другото те и не са получени, може би трябва със сегашната 
заплата да ги получат, но действително този момент го пропуснах като коментар. 
 Димитър Янков: Добре, ами сега тука ние ще трябва да определим или нещо 
твърдо или ... 

Динко Цъцаров: Предложението на г-н Вълчев. 
 Димитър Янков: Само не разбрах, половината спрямо, не, колега по добре е да 
бъдат едната заплата и другата заплата, при всички положения заплатата на 
Медицинския център едва ли е повече от 1500лв. при положение, че другата ще е 
при всички положения поне три. 
 Динко Цъцаров: Т.е. правите предложение. 
 Димитър Янков: Не, правя предложение дотолкова, доколкото управителите 
на двете завадения да си получат един размер примерно от предходния месец или 
среден за ... нещо като целева награда. 
 Георги Вълчев: За да не се смята 50% разбирате, да бъде заплата на двамата 
управители. 
 В залата влезе Лало Гюров. 
 Динко Цъцаров: Г-жа Чобанова искаше думата. 
 Йона Чобанова: Искам да попитам, втора точка пише – средствата да бъдат 
изплатени от бюджета на търговското дружество... 
  Динко Цъцаров: На комисиите коментирахме точно ето това. 
 Йона Чобанова: Когато говорим за управителя на МБАЛ е ясно, а за 
Медицинския център средствата от къде ще бъдат осигурени. 
 Димитър Янков: Много правилно, много резонен въпрос задавате. Тъй като 
при такава печалба около триста хиляди и горница, естествено едно три хиляди и 
пет хиляди са нищо, обаче за Медицинския център е различно. Средствата по т.1, 
ако сложим примерно, т.2 дава съгласие за еднократно допълнително 
възнаграждение на управителя на Медицински център, т.2 която е тук сега да стане 
т.3 средствата да бъдат изплатени от бюджета на търговското дружество, а по т.4 да 
дойде средствата да бъдат изплатени в рамките на размера на гласуваните субсидии 
и ми се струва, че тези субсидии не бяха изплатени в пълен размер. 
 Йона Чобанова: И аз имам конкретно предложение тогава в случай, ако нали е 
така, първо да уточним дали има възможност да дойдат от някъде. Тъй като г-н 
Цъцаров сподели, че лекарите са взели между 700-1000лв. бонуси, което не е цяла 
заплата тяхна, моето предложение конкретно за управителя на МБАЛ-Средец 
предлагам 1500лв. да е този бонус, за да няма, ще се научи няма как да не се научи в 
колектива, за да няма напрежение. А за другото там какви са възможностите аз не 
мога да се ангажирам с конкретна сума, защото не знам какви са възможностите за 
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изплащане на този бонус, нали трябва да видим какво има по субсидията да 
получават. 
 Тодор Стаматов: Има резон в думите на г-жа Чобанова, освен това тука става 
въпрос за последните шест месеца, не е за цяла година като управител, за което 
наистина една сума в порядъка на 1500 да кажем 2000лв., защото 1500лв. са малко... 
 Йона Чобанова: Ами да не е цяла заплата, защото трябваше всичките доктори 
да получат по цяла заплата, никой доктор не работи за 700лв. 
 Динко Цъцаров: Другият вариант е да перифразираме предложението на г-н 
Вълчев, ако и двете управителки получат по 50% от заплатите, вместо пълна 
тринадесета заплата - 50%.  
 Георги Вълчев: Малко подигравателно ще звучи да ви кажа. 
 Димитър Янков: Колега може ли да прочетете още един път сумата на 
печалбата на болницата. 
 Динко Цъцаров: Триста седемдесет и шест хиляди лева това е от вчера, 
счетоводителката ми ги изпрати. 
 Димитър Янков: Аз предлагам един процент от постигнатата печалба 3760лв. 
точно в този размер. Не може колеги, наясно сме, знаем в какво състояние беше 
болницата и в момента не можем да не отчетем постигнатото, за това предлагам 
точно тази цифра. 
 Тодор Стаматов: В този случай пък на центъра. 
 Динко Цъцаров: На центъра може да е твърда сума някаква да се гласува. 
 Димитър Янков: На центъра 1500лв. предлагам аз. Колегата Вълчев е прав, че 
не може да се подмине и този общински център и това е общинско дружество. 
 Тодор Стаматов: По една заплата да им гласуваме тринадесета. 
 Георги Вълчев: Ами добре, по една заплата е чиста работа и решава въпроса. 
 Динко Цъцаров: И аз мисля, че това е по изчистено. 
 Димитър Янков: Те при всички положения има съществена разлика в 
заплащането, ами не бе понеже тръгнахме половин заплата, една заплата и аз за това 
предлагам конкретни цифри. 
 Тодор Стаматов: Не, защото примерно, ако конкретно не погледнем каква е 
цифрата която вземат, казваме една заплата.  
 Димитър Янков: Добре, подкрепям вашето предложение. 
 Динко Цъцаров: Обединяваме ли се в това предложение. 
 Димитър Янков: Обединявам се, аз нямам възражения. 

Динко Цъцаров: Други колеги имат ли предложения. ...Ако няма други 
изказвания, други предложения, подлагам на гласуване общото предложение на г-н 
Вълчев, г-н Стаматов, г-н Янков и на останалите общински съветници. Ще ви 
предложа проект за решение, в който се добавят още две точки. 1. Сумата за 
управителя на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” в размер на една средномесечна заплата за второто 
шестмесечие на 2021г. ; 2. Дава съгласие за изплащане на еднократно допълнително 
възнаграждение на управителя на „Медицински център І” гр. Средец в размер на 
една средномесечна заплата за календарната 2021г.; 3. Средствата по т.1 да бъдат 
изплатени от бюджета на търговското дружество „МБАЛ-СРЕДЕЦ”ЕООД; 4. 
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Средствата по т.2 да бъдат изплатени за сметка на субсидиите гласувани от 
общинския съвет за „Медицински център І”. Тази редакция устройва ли ви, 
гласуваме тогава докладната с направените допълнения в нея, който е съгласен, 
моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 436 
22 декември 2021 година 

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

администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.  Дава съгласие за изплащане на еднократно допълнително възнаграждение 

за постигнати резултати през второто шестмесечие на 2021г. на управителя на 
„МБАЛ-СРЕДЕЦ”ЕООД” гр. Средец в размер на една средномесечна заплата за 
периода. 

2. Средствата по т.1 да бъдат изплатени от бюджета на търговското 
дружество „МБАЛ-СРЕДЕЦ”ЕООД” гр. Средец. 

 3. Дава съгласие за изплащане на еднократно допълнително възнаграждение 
на управителя на „Медицински център І” гр. Средец в размер на една 
средномесечна заплата за календарната 2021г. 

4. Средствата по т.3 да бъдат изплатени за сметка на субсидиите гласувани 
от общинския съвет за „Медицински център І” гр. 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 
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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: Колеги, във вчерашния ден постъпи едно писмо в 
деловодството на общинския съвет от група животновъди, земеделски 
производители, които работят на територията на общината. Имат известни 
притеснения, които искат да споделят с общинските съветници. Изпратил съм ви 
материалите, който се е запознал вчерашния ден, който не, имате го писмото и пред 
вас. Ще ви го зачета. 
 Приложен е текста.  
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 Динко Цъцаров: Присъстват част от хората, които са подписани. Разбрахме се 
техен представител много накратко да изложи пред вас притесненията и страховете, 
които имат. Заповядайте. 
 Стефан Пенов: Здравейте на всички. Материята е специфична, много от вас 
може би нямат допир със земеделие и с животновъдство пък още по специално, 
става въпрос за това, от самото писмо става ясно общо взето за какво става въпрос. 
Но нашите притеснения са от гледна точка на това, че  както пише в писмото, че ние 
не сме против някакъв инвестиционен проект, а тука става въпрос за сто процента 
отнемане на площите, които ние ползваме за отглеждане на животните т.е. ние 
оставаме без абсолютно никакви площи. На нас ни се предлага, предлага ни се 
доброволно да се откажем от тези договори, които сме сключили с община Средец. 
 Динко Цъцаров: Кой ви предлага, общината или… 
 Стефан Пенов: Фирма „Агрион“, която е вносител на проекта за 
фотоволтаичния парк. Вчера имахме среща с тях, това е тяхното предложение ние да 
се откажем доброволно, значи ние категорично няма нито един, който да се откаже 
доброволно, това е ***. Първото, което е защото със закон ние имаме някаква 
защита спрямо как да кажа, дейността която извършваме, че имаме някакъв 
приоритет да ползваме тези земи. Значи, ако ние нарушим закона подлежим на 
санкции, а изведнъж става така, че не само, че няма да се ползват по приоритет, а  
ще бъдат застроени едни 7500дка с фотоволтаични инсталации. Това трябва да има 
и малко въображение, като тръгнете от Аврамов мост до Светлина, Орлинци и 
Суходол компактно как стои това нещо. Ние сме една част от заинтересованата 
страна, другата заинтересована страна са пчеларите, но това което искахме днес да 
направим е да почнем да говорим по тази тема, защото никъде не се говори. Говори 
се някъде по кабинети, кой чул, кой видял, кой не разбрал, някои хора даже казват   
категорично: аз не знам нищо. Днес искаме всички да разберат какво се случва, 
първото нещо, оттам нататък вече да ви запознаем с казуса, който още не знае, да 
чуем вашето мнение по този въпрос. Защото ако видим, че нямаме категорична 
подкрепа от страна на общината, предстоят просто да предприемем последващи 
мерки, което означава да информираме цялата гилдия на животновъдите и 
пчеларите, и всички колеги изобщо, които биха ни подкрепили и да си търсим 
правата докато постигнем някакъв резултат. Значи това нещо пак казвам 
категорично никой не е съгласен да се откаже доброволно от договорите с 
общината. Това, което искаме е да чуем от вас общо взето има ли такъв проект 
внесен, от кой е внесен, защо е внесен, малко информация за нещата както са 
реално. Нещо, за което да започнем да говорим, защото в момента говорим само на 
база слухове, кой чул, кой не чул, кой разбрал, кой не разбрал, черно на бяло вече 
трябва да имаме по темата. 
 Динко Цъцаров: Благодаря.  Г-жа Дамбулова може да каже има ли внесено 
някакво такова инвестиционно намерение и изобщо има ли опасност тези хора да 
бъдат принудени да развалят договорите с общината, аз не виждам… 
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 Иван Кичев: Аз исках да отправя точно този въпрос на г-жа Дамбулова. Първо,  
съм изключително изненадан, че г-н кмета го няма, това не е необичайна практика 
да отсъства от нашите заседания, не знам днеска поради каква причина, не стана 
ясно защо отсъства. Г-жо Дамбулова, пак вие ще отнесете тежестта, съжалявам. 
Точно в тази връзка исках да запитам доколко е вярна тази информация, има ли 
реално депозирано инвестиционно намерение на споменатата фирма в общината и в 
крайна сметка какво е становището на общинска администрация. Нашето на 
общинския съвет предполагам, че ще го чуем сега, но това е изключително 
обезпокоително, ако действително има подобни намерения. Да, аз също казвам и 
многократно сме го заявявали, че не сме против техните инвестиционни намерения, 
дай боже да са повече, но не могат да бъдат за сметка пък на един  утвърден сектор, 
който с пълно основание е притеснен и това нещо не би трябвало да го допуснем. 
Така, че искам да чуем вашето становище, извинявам се още веднъж. 
 Николина Дамбулова: Становище не мога да дам по конкретния казус, от 
цитираната фирма не съм запозната да е входирано някакво заявление или какъвто и 
да е документ. До мен не е стигал документ, с който мога да съм наясно и да ви 
запозная. От страна на общинска администрация не е отправено искане за 
прекратяване на договори към животновъдите и това е което мога да кажа. 
 Иван Кичев: Възможно ли е г-жа Стойчева да присъства, възможно ли е да я 
повикате. 
 Николина Дамбулова: Г-жа Стойчева е в отпуск. 
 Динко Цъцаров: Разговарях с г-жа Стойчева, същият въпрос и зададох вчера.  
Тя каза, че няма постъпило никакво подобно заявление в общината. 
 Иван Кичев: А защо г-жа Стойчева води подобни разговори тогава с част от 
животновъдите. 
 Динко Цъцаров: Това не мога да кажа ***. 

 Иван Кичев: Ами аз затова поисках да я повикаме, за да и го задам въпроса. 
 Николина Дамбулова: Не съм в течение за подобно нещо. 

Иван Кичев: Затова исках да дойде, ако е възможно да и зададем този въпрос 
публично. 

Динко Цъцаров: Искахте нещо да уточните ли. 
Стефан Пенов: Да, въпросът е съвсем кратък, има ли внесено инвестиционно 

намерение от тази фирма. 
Динко Цъцаров: Г-жа Дамбулова току що отговори, че няма внесено такова 

намерение. Сега ние можем да заявим нашата позиция като общински съветници. 
Стефан Пенов: Не, момент, преди това извинявам се, но ние имаме 

информация, че е внесен такъв проект.  Ние имаме информация от човек който го е 
видял. 
 Николина Дамбулова: Още веднъж казвам, не съм запозната с подобно нещо. 
 Стефан Пенов: Вчера имахме среща с представител на фирма „Агрион“ в 
Дюлево където да направим и една дълга среща и с тях, те го потвърдиха това нещо, 
че имат внесен проект за инвестиционно предложение. 
 Яна Биюкова: А друго лице от общината разговаряло ли е с вас на тази тема. 
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 Стефан Пенов: Не, с мене не, с други хора да, с други животновъди от 
Дюлево. 
 Иван Кичев: Включително и кмета е разговарял г-жо Биюкова. И някаква нова 
технология е предлагал да са малко по високи панелите пък овцете да минават под 
панелите и там да пасат. Предложение на кмета, колкото невероятно да звучи и 
смешно.  
 Антоанета Колеолова: Първо, пасищата са в един постоянно затревен слой, 
който постоянно затревен слой, за да се изключат трябва да минат през 
Министерството на земеделието и храните, трябва да има заповед на Министъра. 
Другото, което е, че повечето от тях са кандидатствали за биологично 
животновъдство и агроекологични мерки, това означава, че трябва да връщат 
страшно много пари, ако им се наруши агроекологията. 
 Даниел Чолаков: Т.е. не е вкаран или не е възможно да има такъв проект. 
 Антоанета Колеолова: Ами не е вкаран в момента, ето чувате, че не. 
 Даниел Чолаков: Добре, ако се вкара трябва да мине през министерството и 
после тогава… 
 Антоанета Колеолова: Задължително трябва да се извадят пасищата в 
постоянно затревения слой, тези пасища се ползват и са вкарани в един постоянно 
затревен слой и за да се изкарат, трябва общината да предложи същото количество 
пасища, които са годни за ползване на друго място, за да се вкарат те в постоянно 
затревения слой и трябва да има заповед на Министъра. 
 Динко Цъцаров: Съответно и решение на общинския съвет трябва 
впоследствие. 
 Антоанета Колеолова: Това вече е впоследствие, първо тези пасища трябва да 
бъдат изкарани от постоянно затревения слой. 
 Динко Цъцаров: Г-н Вълчев искахте думата. 
 Георги Вълчев: С две думи колеги, ние не сме запознати, предполагам, че 
общинския съвет ще бъде изключително против подобно нещо, говоря от името на 
опозицията, всичко тука обаче зависи от управляващото мнозинство, в което има 
двама съветници, който са земеделци, земеделци повтарям. И много ще се радвам, 
ако те видят как са нещата, защото за мен един от начините да се заобиколи закона е 
това което правим обикновено тука и непрекъснато от нашето пищене като 
опозиция не ни се обръща внимание. Това е за промяна на предназначението, 
например такива площи променяме ние като общински съвет предназначението му с 
управляващото мнозинство след което вече няма нужда от министър и т.н. 
 Антоанета Колеолова: Не е така г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Добре, надявам се да не е така. Искам тука да вземем 
отношение по този въпрос, Общинския съвет съгласен ли е подобно нещо да се 
случва или не, сега да го заявим тука, докато са тука производителите. А на тях 
много им благодаря и ще ги моля и друг път да присъстват на общински 
мероприятия, за да виждат как стават нещата на сесиите имам предвид. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте. 
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 Димитър Янков: Аз искам малко конкретика от представителите. Сега, още 
един път кажете името на фирмата, ако може за момент свалете за момент маската. 
Коя е тази фирма, аз защото не разбрах.  
 Калин Славов: „Агрион“. 

Димитър Янков: Агрион, фирма „Агрион“. Въпрос номер две, с кой 
представител на община Средец е разговаряно от някой от земеделските 
производители и животновъди, казахте, че някой представител. 
 Калин Славов: От община Средец с мен никой не е разговарял. 
 Димитър Янков: Защото беше вкарано име. 
 Калин Славов: От две седмици върви „Агрион“ една по една във фермите, до 
вчера успяха вече благодарение на мен се събрахме всички иначе вървяха от ферма 
на ферма и ни молеха да си оставим по собствено желание пасища, които сме 
ползвали толкова години. Помолиха ни да си помислим все пак и после ми се 
обадиха по телефона, предложиха ми земеделска земя, случайно г-н Ангелов щял да 
остави неговата земя от моята ферма да ми дадат две хиляди декара земя въз основа 
на тези пасища, които ще вземат от мен и семейството ми, от сина ми, синът ми 
също има ферма и двамата имаме ферми. Обаче, тука има един друг проблем, че 
2008г. имах подобен проблем, тогава имаше едно министерско постановление, беше, 
че съществуващите ферми се ползват с предимство. И няма как нашата земя от 
Дюлево да ни смените земята и да ни дадете в Светлина, защото тези крави не 
можем да ги закараме да пасат в Светлина или да ги закараме в Суходол, няма как да 
стане това нещо, трябва да им наемем такси да ги возим всеки ден и да ги връщаме.  
 Димитър Янков: Когато говорим, че е разговаряно с вас от страна на 
представител от общинска администрация нека да кажем точното име, ако това е 
вярно.  
 Стефан Пенов: Искате да кажете, че ние сме дошли тука да ви лъжем. 
 Димитър Янков: Понеже говорим с конкретика, защото никой от нас не е 
запознат с това нещо. Затова, че ако вие кажете разговарят еди кои си, еди що си, 
примерно можем да направим извънредна сесия да ги поканим тези представители 
на общината да кажат. Защото в момента се казва, че няма такъв внесен проект или  
не знаем, че има такъв внесен проект от страна на общината, ние трябва да изчистим 
това нещо. В никакъв случай не разбирайте, че ви упреквам в подаване на невярна 
информация, нещо повече ще ви посъветвам следното нещо, тъй като явно се 
упражнява върху вас натиск по неофициални пътища, вземете мерки. Това, че сте 
запознали общинския съвет е добре и е едната страна на нещата що се отнася до 
това в един момент да се блокира възможност за въпросните пасища да им се 
променя предназначението и в един момент да стане възможно, то променили се 
предназначението и другите неща се променят. 
 Антоанета Колеолова: Не е така г-н Янков. 
 Димитър Янков: Добре, после вие ще си кажете мнението нека аз да свърша. 
Така, че действайте по всички други пътеки по отношение на това, това да става 
публично достояние. Защото аз сега разбирам такива заобиколни маневри, ама 
откажете се и други такива неща, не се отказвайте, но с цел да може това нещо да 
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предизвика обществен интерес, това неща трябва да се коментира в по широк кръг 
освен пред общинския съвет. Все пак е хубаво, че в настоящия момент има онлайн 
излъчване до всички граждани на общината и който се интересува и даже да не е 
гражданин на общината, така че въпросния проблем поставен от вас ще стане много 
бързо достояние до хората, но продължавайте в тази посока. Но от наша страна 
можем, не знам решение какво да вземем, но можем да се обединим ако трябва 
върху една декларация от страна на общинския съвет в подкрепа на вашето искане с 
цел да не се допусне тези евентуални пасищни площи да им се смени 
предназначението и да отидат в посока други инвестиционни намерения. Благодаря. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте. 
 Стефан Пенов: Значи това, което можем да кажем, то не е тайна е, че вчера 
при срещата с представители на фирма „Агрион“ беше обсъдено стъпките, които са 
предприели те предварително да достигнат до нас хората, които доброволно трябва 
да се откажем. За да получат достъп до нашите лични данни, телефони, адреси и т.н. 
да намерят, би трябвало да внесат някакъв черно на бяло проект в общината, за да 
получат този достъп до нашите лични данни, защото ги питам вие откъде ни имате  
номерата. Ние нямаме никаква дейност с вас, нито аз, нито той, нито той, ние не 
наемаме земи от тях, реално не работим с тях, от къде ни имате данните. За да ги 
получим вашите данни, ние трябваше да вкараме черно на бяло инвестиционен 
проект ни казват, добре де, тука няма ли някой, който да знае къде може да е този 
инвестиционен проект. Значи някаква декларация просто  според мен не върши 
никаква работа, защото това е един хвърчащ лист, който днеска си говорим, утре 
може да сме го забравили. Аз ми се иска по скоро да се види какви са 
възможностите този документ да се намери в общината и това са ни очакванията 
към вас като хора, които знаете как функционира цялата администрация. Благодаря. 
 Динко Цъцаров: И аз благодаря. Зам.-кмета е тук и даде отговор. Заповядайте 
г-жо Дамбулова. 
 Николина Дамбулова: Искам да кажа следното, по въпроса за лични данни, 
спазваме стриктно закона и никога по никакъв начин не са излизали данни от 
общината, относно това има ли договори, няма ли и въобще за каквото и да било. От 
страна на общинска администрация е изключено да се е случило подобно нещо. 
 Динко Цъцаров: И казвате, че няма подобно заявление, което да е стигнало до 
вас по въпросния казус. 
 Николина Дамбулова: Да. 
 Димитър Янков: Аз имам въпрос към г-жа Дамбулова. В крайна сметка от 
едната страна се казва, че има входирано нещо, от другата страна се казва, че не 
знаем, не казвам, че казвате, че няма, че не знаете. Какво време е необходимо да се 
извърши тази проверка в деловодството на общината и да стане ясно входирано ли 
е, кога е входирано и съответно да бъдат уведомени всички общински съветници. 
Време какво ви е необходимо. 
 Иван Кичев: Две минути г-н Янков, точно две минути гарантирам е 
необходимо, за да бъде проверено. 
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 Димитър Янков: Аз отправям въпрос към зам.-кмет Дамбулова, какво време е 
необходимо да се извърши тази проверка. 
 Николина Дамбулова: Като време не мога да кажа колко време е, защото за 
първи път чувам за такова нещо. Все пак трябва да се провери, не знам в какъв 
период от време е, какво друго ви интересува. 
 Иван Кичев: В рамките на един месец назад. 
 Димитър Янков: В общината деловодството, каквото и що да се входира то се 
входира по официален път, има си регистри, не може да не може да се прерови този 
регистър от отговорните служители. 
 Николина Дамбулова: Да, казах, че може, не мога да кажа за колко време. 
 Димитър Янков: Не говоря от вас, от отговорните служители и да се кажа, да, 
има подобно нещо входирано или не, няма подобно нещо входирано. 
 Николина Дамбулова: Ще го направим, не мога да кажа дали ще стане за един 
час или ще стане за един ден, или за периода, но още веднъж казвам от страна на 
общинска администрация официално, защото така или иначе чух само едно име, но 
не беше казано с кого е разговаряно и как. Официално няма отправени притеснения 
и каквито и документи и искания към тези хора, за да имат те тези притеснения. 
 Динко Цъцаров: Писмото е адресирано и до кмета на общината, така че те така 
или иначе ще им отговорят на вносителите, както ние сме ги поканили тука и сме им 
дали думата. В общинския, съвет също няма нищо подобно входирано, никакво 
искане за разваляне на договорите ви. Разбирам, че имате някакви притеснения, 
лично мен ако ме питате, явно фирмата оказва някакъв натиск и злоупотребява 
малко с името община Средец и общинска администрация. 
 Иван Кичев: Г-н Цъцаров, ще ви направя забележка. Не се опитвайте в 
момента да омаловажите нещата, много ви моля. 
 Динко Цъцаров: Кои точно неща омаловажавам. 
  Иван Кичев: Защото лично кмета е водил разговори поне с двама или с трима 
човека от техните колеги и не случайно казах, че предложението да направим едни 
по-високи панели където овцете отдолу да пасат не е на някой друг, а е лично на 
кмета, изключително техническо решение, не е от някои други хора, които не 
присъстват в момента тука. И тази информация върви от близо месец, така, че тази 
справка, за която г-жа Дамбулова говори, ще й отнеме точно три минути като 
чукнете компютъра Агрион и ще ви излезе какво има във връзка с тази фирма. 
Точно две минути ще отнеме справката и в момента докато говорим щяхте да я 
направите, ако искахте. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте. Последно ще ви помоля, защото влизаме вече в  
някакви..Някой нещо казал, някой нещо чул… 
 Стефан Пенов: Да, точно поради тази причина сме тука, уж да не 
продължаваме в този стил, въпросът е че нещата не излизат отгоре. Нашата цел 
беше друга днеска, нещата да излязат отгоре на повърхността и всички да могат да 
ги видят. 
 Динко Цъцаров: Затова сте тук. 
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 Стефан Пенов: Но ефекта не се постига, напротив си остава както си е, както 
и да е. Аз съм съгласен донякъде с г-н Кичев, че проблема е сериозен и да кажем, че 
просто някой оказва натиск върху нас и пак казвам да омаловажаваме, ако беше 
някой случаен човек и т.н., това не са случайни хора, туй го знаем всички много 
добре, те когато решат нещо да го направят го правят. Значи ако някой си прави 
някакви илюзии то това не сме ние, че има направени крачки в тази посока. И пак 
питам, ако не тука пред вас, къде можем да получим тази информация, най малкото 
и вие да я имате и вие не знаете.  
 Динко Цъцаров: Ами не знаем, аз лично вчера бях запознат от вас. Колегите 
предполагам, че голяма част  сега го разбират. Г-н Кичев явно знае от по-рано. Вие 
сега ни сезирате официално, от вчера. 
 Димитър Янков: От място. Имайте предвид, че общинския съвет, за да се  
произнесе като излезе с каквото и да било решение, та било и една декларация, 
която според вас не значи нищо, трябва да има някаква конкретика. Водени са 
разговори с някои, разбрахме фирмата, която води разговори, разбрахме коя е фирма 
„Агрион“. Лично аз не я зная тази фирма, но вие казвате, че е сериозна фирма, 
вероятно е така. Водени са разговори с общинска администрация, имена не се 
посочват, колегата Кичев казва, че даже са водени разговори и с кмета на общината, 
въпросът е кой е водил разговори с някои от земеделските производители. За да се 
стигне до някакво решение трябва повече конкретна информация. Кажете сега, това 
нещо вече то е публично достояние, от една страна към общински съветници, от 
друга страна към населението, защото то се предава към гражданите на общината, 
искате ли нещо конкретно, допълнително от нас. Ние поставихме, тука г-жа 
Дамбулова, тя каза не се знае ден, два, три, нека да кажем първия работен ден след 
Нова година, да кажем, че има празници, че има отпускари и т.н. е пети. Г-жо 
Дамбулова, смятам, че 05.01. е един абсолютно обозрим срок да се отговори за 
нещо, което г-н Кичев казва, че ще отнеме не пет дена, а пет минути, че и по-малко. 
Много ви моля, запознайте общинските съветници с детайлите по отношение на 
това, за да можем ние да преценим, ако е необходима някаква намеса от наша 
страна, защото трябва да разполагаме с реални факти. Благодаря, за това, че 
алармирахте общинския съвет и обществеността, в крайна сметка вие не оставяйте 
нещата така, аз ви го казах одеве от трибуната, защото ако няма публичност вие 
изпадате в едно положение на уязвимост, затова че трябва да има публичност. Ние 
ще продължим да наблюдаваме процеса, така или иначе той трябва да дойде до нас, 
така или иначе той ще дойде. 
 Динко Цъцаров: Колегата е прав тука наистина. 
 Стефан Пенов: Ние сме го инициирали така или иначе това нещо и ще 
продължим, защото ние сме пряко заинтересовани. Да се разбере какво се случва, 
нашата идея днеска тук е точно да разберем и да имаме нещо черно на бяло в крайна 
сметка с което да можем да предприемем последващи крачки както казвате вие ***. 
 Димитър Янков: Така или иначе разбрахте сега, че и ние нямаме нищо и 
поставихме някакви срокове това нещо да се изясни, поне да го изясним. Но 
разберете, че каквото и да е инвестиционно намерение или продажби, или под наем, 
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или промяна на предназначение ще мине през общинския съвет, така че няма как да 
не стигне до нас. 
 Стефан Пенов: Да, това е ясно, въпросът е, че общинският съвет даже и не 
знае. Ние имаме информация, може пак да е недостоверна, може да е невярно, че 
може да се вкара в последния момент точка пред общинския съвет, която да се 
гласува без даже да знае общинския съвет какво гласува. 
 Димитър Янков: Не, чак пък до там. Със сигурност има сред общинския съвет 
хора пред които няма да мине. 
 Стефан Пенов: Нека така да го свърша цялото нещо, ние ще сме много доволни 
от вас, ако имаме също обратна връзка, някой нещо някъде ако разбере евентуално. 
 Динко Цъцаров: Г-н Станилов може би има нещо важно да каже. 
 Георги Станилов: Направих справка във фронт офиса, за месец декември няма 
внесено и входирано от фирма „Агрион“, току що направих справка. 
 Димитър Янков: Г-н Станилов, а възможно ли е това примерно да е внесено 
м.септември. 
 Георги Станилов: Сега поисках справка за целият месец декември, разбирам, 
че нещата са се развивали скоро в тези дни тука. 
 Димитър Янков: Не съм убеден, но ще го проверите така или иначе. Благодаря ви. 
 Георги Станилов: Да, ще направим справка, но това е за месец декември. 
 Динко Цъцаров: Това отговаря на част от въпросите ви, не е внесено нищо от 
тази фирма в общината. 
 Стефан Пенов: Но това не означава, че няма такова. 
 Димитър Янков: Ами ще се провери и назад той ви каза. 
 Стефан Пенов: Проверете го, просто го проверете. Нашата молба е проверете го. 
          Динко Цъцаров: Продължаваме с точка питания.  

Димитър Янков: Няма кой да питаме г-н председател. 
Динко Цъцаров: Няма го кмета на общината, поканен е по най официалния 

ред, включително му звъннах и преди сесията. 
Димитър Янков: Просто е безпредметно и да питаме, няма кой да ни отговори. 
Динко Цъцаров: С пожелание за здраве на вас и вашите семейства, закривам 

последното редовно заседание за тази година. 
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