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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. № 96-00-04 
   27 април 2022 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 32 

На 20 април 2022 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23, ал.4, т.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация се проведе Тридесет и 
второто заседание на Общински съвет на община Средец. 

В зала №1 в сградата на общинска администрация в 9.30 часа прозвуча химнът на 
Република България. 

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника: 
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитров Ангелов
3. Владислава Станилова Цанева
4. Георги Димитров Вълчев
5. Даниел Николов Чолаков
6. Димитър Киряков Янков
7. Динко Янев Цъцаров
8. Иван Димитров Кичев
9. Ивелина Стоянова Стоянова
10. Йона Николова Чобанова
11. Красимира Янкова Георгиева
12. Лало Антонов Гюров
13. Петьо Георгиев Колеолов
14. Стоянка Стоянова Кисьова
15. Тодор Стаматов Стаматов
16. Янко Калудов Германов

Отсъства по уважителни причини Яна Иванова Биюкова. 
На заседанието присъстваха: кмета на община Средец – инж. Иван Жабов; зам.-

кметът на общината – г-жа Николина Дамбулова; Георги Станилов – секретар на 
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общината; директори на дирекции и представители на общинска администрация;  
управители на здравни заведения; ръководители на общински предприятия и гости. 

Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги общински съветници,   
г-н кмете, дами и господа от администрацията, граждани и гости на Средец, уважаеми 
представители на медиите, при кворум от шестнадесет общински съветника откривам 
тридесет и второто редовно заседание на Общинския съвет, което ще протече при 
проект за дневен ред състоящ се от тринадесет точки. Преди да започнем работа по 
заседанието предстои да изберем секретар на днешната сесия, заповядайте за 
предложения колеги.  

Г-жа Колеолова предложи за секретар на заседанието – Красимира Георгиева. 
Динко Цъцаров: Други предложения има ли. …Ако нямате, който е съгласен  

Красимира Георгиева да стане секретар на днешното заседание, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Красимира Георгиева зае своето място. 

Динко Цъцаров: Колеги, както споменах проекта за дневен ред се състои от 
тринадесет точки, включително точка шест, относно бюджета на община Средец за 
2022 година, най-важната точка в годината за общината. Имате ли предложение за 
промяна или допълнение на дневния ред. …Ако няма предложения, гласуваме така 
предложения проект да стане дневен ред на днешното заседание, който е съгласен, моля 
да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Тридесет и второто заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР І” ЕООД гр. Средец за 2021 година; 

2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД 
гр.Средец за 2021 година; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници за 2021г.; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  
Решение за преразпределение на целеви средства по чл.60 и чл.64 за 2021 и 
2022г. от Закона за управление на отпадъците; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Бюджета на община Средец за 2022 година; 
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7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 70322.108.14, 
находящ се в землището на с. Суходол; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.42.918 по КККР на 
гр.Средец; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 20273.37.91 по КККР на 
с.Дебелт; 

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

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

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на разрешение от общински съвет Средец за изграждане на 
„Мемориал на създателите на село Дюлево“ и оказване на финансова помощ 
от общината в размер на 3х.лв. за изпълнение на проекта; 

13.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №32 на Общински 
съвет – Средец./ 

 
 

Динко Цъцаров: Започваме с ТОЧКА ПЪРВА – Докладна записка от Динко 
Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за 
дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД гр. Средец за 2021 година. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Информирам ви, че управителите на двете лечебните заведения 

присъстват на днешното заседание, ако имате въпроси към тях заповядайте. 
Радостното е, че и двете лечебни заведения приключват със счетоводна печалба, което 
за общински лечебни заведения е похвално. Това е от мен колеги, заповядайте за 
изказвания по докладната, въпроси ако имате. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 496 
20 април 2022 година 

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

местната администрация, във връзка с чл.9, ал.1, т.5 от Наредба за условията и 
реда, при които Община Средец упражнява правата си на собственик върху 
общинската част от капитала на търговски дружества, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 
 
 Приема Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД  
гр. Средец за 2021 година. 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА – Докладна записка от Динко Цъцаров – 
Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за 
дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД гр.Средец за 2021 година. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Д-р Георгиева също е тук. Знаете през годината сменихме 

управителя, тя е от шест месеца и показателите на лечебното заведение са повишени 
значително. Имате ли колеги изказвания, въпроси по докладната, към д-р Георгиева 
евентуално. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 497 
20 април 2022 година 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и  
местната администрация във връзка с чл.9, ал.1, т.5 от Наредба за условията и реда, 
при които Община Средец упражнява правата си на собственик върху общинската 
част от капитала на търговски дружества, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 

 
Приема Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД – гр. Средец за 

2021 година. 
 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от 
Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на 
енергията от възобновяеми източници за 2021г.. 

Докладва Николета Каракостова – мл. експерт „Строителство“ в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

Становища 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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 498 
20 април 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 и 23 и чл.10, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Приема отчета на Програмата за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници и биогорива на община Средец за 2021 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        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   за 

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от 
инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Решение за 
преразпределение на целеви средства по чл.60 и чл.64 за 2021 и 2022г. от Закона за 
управление на отпадъците. 

Докладва Бисер Петков – мл. експерт „Други дейности по ООС” при общинска 
администрация. 
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Динко Цъцаров: Благодаря г-н Петков. Колеги, имаше въпроси по време на 
комисията, г-н Петков отговори на всички тях. Заповядайте, ако имате други въпроси 
по докладната, изказвания. Г-н Кичев. 

Иван Кичев: Аз имам питане. Така или иначе въпроса на комисиите го 
разгледахме както г-н Цъцаров спомена, въпреки всичко искам да запитам какво се 
случва с обществената поръчка касаеща закупуването на нов сметосъбиращ и 
сметоизвозващ камион или как да го нарека при положение, че има над година, не 
съм ги смятал точно от решението на общинския съвет за закупуване на такава 
машина, съответно кофи и казани за събиране на отпадъците. Каква е толкова тежка 
тази процедура, че година и нещо при положение, че и парите бяха осигурени не е 
изпълнена. Искам вашето мнение, за да го чуят хората. 

Бисер Петков: Като цяло това бяха две отделни обществени поръчки. Едната 
вече е финализирана, това е обществената поръчка за закупуване на контейнери за 
смет в различни размери. В момента е обявена втората поръчка за закупуване на 
сметосъбираща техника, говорим за два камиона, единият от които ще бъде 
контейнеровоз за извозване на големите контейнери от четири кубика, които са за 
строителни отпадъци и другия е за сметосъбиране в населените места. В момента 
обществената поръчка е обявена. 

Иван Кичев: Това го разбрахме. Аз ви питам според вас каква е причината за 
забавянето, това е ясно че има обявена и върви в ход. Може би кмета ще има да каже 
нещо по въпроса. 

Бисер Петков: Що се отнася до обществената поръчка, която е свързана с 
контейнерите за сметосъбиране, на първото обявяване нямаше кандидати. Наложи се 
да се направи второ обявяване, което я удължи във времето. 

Динко Цъцаров: Колеги, г-н Янков. 
 Димитър Янков: Г-н Петков, споменахте, че част от сумата е за погасяване на 

стари задължения, колко беше точно. 
 Бисер Петков: 54688лв. точно за погасяване на задължения. 
 Димитър Янков: Какъв е остатъка от задълженията. 
 Бисер Петков: Това са задълженията от миналата година, които трябва да бъдат  

погасени, които са свързани с дейност чистота и затова искаме да ги погасим с тези 
средства. 

 Димитър Янков: В смисъл такъв, тези задължения по каква линия са, за 
закупуване на контейнери ли са… 

Бисер Петков: За закупуване на резервни части, на ремонт и т.н. 
 Димитър Янков: И всичко е свързано с дейността на общинското предприятие, 
не става въпрос за задължения към Братово.  Благодаря. 
 Други въпроси не постъпиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка. 
Гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа, 

Общинският съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 499 

20 април 2022 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и  
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местната администрация, чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, във 
връзка с §58 и §60 от Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (Обн. – ДВ, бр.105 от 11.12.2020 г. в сила от 01.01.2021 г.) и във 
връзка с §8 от Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане 
(Обн. ДВ, бр.17 от 01.03.2022 г.), 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 

 
Дава съгласие месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и 

чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за  периода 01.01.2021 г. – 
31.12.2021 г., постъпили извън прогнозния размер, за които няма  разпределение 
съгласно Решение на ОС № 256/24.02.2021 г. в размер на 44 100 лв., както и  за 
периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. в прогнозен  размер на 414 400,00 лв. съгласно 
одобрената план сметка, да се разходват по следният начин: 
 

 
Разпределение отчисления по чл.60, чл.64 
ЗУО  

Сума 

1 
От постъпили извън прогнозния размер 
отчисления  за 2021г 

44100

2 Прогнозен план отчисления 2022 г. 414400
 ОБЩО 458500

  

1 
Закупуване на багер за дейностите по 
сметосъбиране и сметоизвозване към ОП 
„ОБЧ“ 

150000

2 
Плащане на стари задължения за Дейност 
„Чистота“ 

54688

3 
Плащане на стари задължения за „Еко 
чистота“ 

224165

4 
Изготвяне на програми за управление на 
отпадъците, морфологичен анализ на 
отпадъците, за опазване на околната среда 

29647

 ОБЩО  РАЗХОДИ 458500
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Гласуване на решения на общото събрание на 
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат. 

Докладва Николета Каракостова – 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 поотделно решенията по 

дневния ред на асоциацията по точка първа както следва: 
- По т. 1 от дневния ред:  
РЕШЕНИЕ: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността 
на асоциацията за 2021 г. - „ЗА“. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
- По т. 2 от дневния ред:  
РЕШЕНИЕ: На основание чл. 9, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото 
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на 
бюджета на асоциацията за 2021 г. - „ЗА“. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
- По т. 3 от дневния ред:  
РЕШЕНИЕ: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 
2022 г. - „ЗА“. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 500 

20 април 2022 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 2 от същия закон и във връзка с 
чл.198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 

 
I. Общински съвет – Средец дава мандат на инж. Иван Жабов - кмет на 

община Средец, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, 
гр.Бургас, да гласува на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на 
Асоциацията, което ще се проведе на 11.05.2022 г. от 10:30 часа, резервна дата за 
провеждане на заседанието, без промяна на дневния ред 02.06.2022 г., 10:30 часа, в 
сградата на Областна администрация Бургас, в гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1, 
предложения с писмо-покана изх. № 91-08-33/01.04.2022 г. на Областния управител на 
област Бургас и Председател на асоциацията дневен ред и решения, както следва: 

По т. 1 от дневния ред:  
РЕШЕНИЕ: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за 
дейността на асоциацията за 2021 г. - „ЗА“. 

По т. 2 от дневния ред:  
РЕШЕНИЕ: На основание чл. 9, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото 
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на 
бюджета на асоциацията за 2021 г. - „ЗА“. 

По т. 3 от дневния ред:  
РЕШЕНИЕ: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 
2022 г. - „ЗА“. 

II. ОПРЕДЕЛЯ Николина Пенева Дамбулова -  Зам.-Кмет на Община Средец за 
представител на Община Средец на заседанието на общото събрание на Асоциация 
по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Средец  да участва в общото 
събрание на Асоциацията, за приемане на предложения дневен ред и на посочените 
решения. 
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III. На основание чл. 60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска 
предварително изпълнение, предвид датата на насроченото заседание 11.05.2022 г., 
резервна дата за провеждане на заседанието, без промяна на дневния ред 02.06.2022 
г., и с оглед осигуряване на представител на общината на общото събрание на 
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕАД, гр. Бургас. 
 
 

Динко Цъцаров: Стигаме до ТОЧКА ШЕСТА от днешния дневен ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Бюджета на община Средец за 2022 година. 

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

Петя Бойчева: Искам да добавя още една точка като предложение от наша 
страна: в т.6 да се вмъкне още една т.6.6. Средствата за  пътуващите медицински 
служители от т.8 „МБАЛ Средец“ ЕООД и т.9 „МЦ I Средец“ от Приложение 7 да 
бъдат предоставени като субсидия.  

Динко Цъцаров: По този начин да бъдат осчетоводени така ли да го разбирам, 
като субсидия. 

Петя Бойчева: Да, да бъдат предоставени за сметка на субсидията, която сме 
определили в бюджета, а евентуално при следваща актуализация да бъдат 
актуализирани като средства от бюджета. 

Динко Цъцаров: В такъв случай би трябвало да им се вдигнат  субсидиите. 
Петя Бойчева: Да, на шестмесечие ако се наложи ще бъде актуализирана 

субсидията. Това е нашето предложение, което възникна вчера. 
Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, първо да гласуваме предложението, което е на 

администрацията за тази допълнителна точка в решението, който е съгласен да бъде 
допълнено решението по този начин…. 
 Димитър Янков: Г-н Цъцаров, това нещо също подлежи на обсъждане, не може 
да го гласуваме по този начин. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте… 
 Димитър Янков: Естествено, че трябва да има нещо по темата да се даде 
възможност да се говори. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте за изказване. Конкретно по предложението. 
 Димитър Янков: Не, конкретно за последната точка, която се коментира. Аз 
колеги не съм съгласен въпросната точка да се включва в размера на субсидиите. 
Първо, субсидиите, които се дават на двете лечебни заведения са по-ниски от исканите 
от самите тях. Второ, дълго време въобще не са давани транспортни разходи на 
медиците от нашите двете лечебни заведения, имам предвид болницата и медицинския 
център. На трето място, същевременно с медиците, които са на наши общински 
лечебни заведения, ние изплащаме транспортни разходи и на филиала на бързата 
помощ и там ли ще го представяме като субсидия към едно държавно учреждение, 
което би следвало само да си подпомага пътуващите лекари. Не възразявам да се дават 
след като е за лекари и здравеопазване, не искам да ме разбирате неправилно. Обаче, в 
един момент да се вкарва един разход в една субсидия и при това намалена с някакви 
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очакваеми бъдещи периоди, при които да се изравняват. 50х.лв. ми се струва, че беше 
за болницата, МБАЛ ако не се лъжа субсидията, за Медицинския център 36х.лв., три  
хиляди месечно, аз няма да поставям въобще предложение за увеличение на 
въпросните субсидии, както съм правил при предходни бюджети. Този път ще оставя 
тази възможност на колегите от управляващата група, ако преценят.  Само ще пожелая 
следното нещо на екипа на г-н Жабов, и конкретно се обръщам и към г-жа Колеолова, 
главния счетоводител, поне ги изплащайте регулярно тези субсидии, защото ние 
гласуваме едни субсидии, към края на годината тези субсидии не са изплатени, дори и 
малко поне ги давайте регулярно. А да се върнем на темата, моето мнение е, че това 
нещо не трябва да се отделя, субсидиите са отделно, транспортните разходи са 
отделно, както и на всички останали, и за учебните заведения ли ще го гласуваме като  
субсидии. Благодаря за вниманието. 
 Динко Цъцаров: Благодаря и аз. Има ли други изказвания колеги, мнения по 
въпроса. Г-жо Колеолова, може би да обясните логиката на това да влезе тази 
допълнителна точка и пречи ли да остане както си е в първоначалния проект на 
решение. 
 Анета Колеолова: По повод изплащането на субсидии за МБАЛ и за 
Медицинския център за 2021г., всеки месец съгласно процедурата, която сме въвели се 
подават заявки от лечебните заведения, няма заявка която да не е удовлетворена от 
страна на медицинското заведение. Така, че в края на годината на база всички 
предоставени заявки и съответно е изплатена субсидията за двата центъра. От гледна 
точна на предоставянето на разходи  за пътни на служители от Медицинския център и 
на МБАЛ, нашето предложение е водено преди всичко от това, че абсолютно всички 
разходи, за които има предложение за дофинансиране или във вид на субсидия за 
подпомагане на болничното заведение, трябва са обединени в едно цяло. Така, че няма 
как да се пръснат по различни параграфи и ние да ги отчитаме като издръжка от 
общинския бюджет. Всяко едно търговско дружество си поема всички разходи от 
негова страна. Предоставянето на тези пътни в момента ние нямаме и представа колко 
ще бъде като размер и нямам идея колко да предложим като актуализация на 
субсидията. Така, че затова беше нашето предложение да се изчака поне един-два 
месеца, за да видим в какъв размер вървят тези пътни разходи, за да може да се 
актуализира тази субсидия. От гледна точка на МБАЛ мисля, че 50х.лв. бяха разчетени 
за предоставяне за изплащане на храна и за плащането на данъците и мисля, че има 
малък луфт там в предложението. А от страна на Медицинския център средствата 
действително няма да стигнат, така че предстои и ще го актуализираме този бюджет на 
шестмесечието вероятно сумата.  
 Динко Цъцаров: Благодаря. Моля, да останете, предполагам ще има и други 
въпроси към Вас. Г-н Янков заповядайте. 
 Димитър Янков: Този път от място. Г-жо Колеолова, много добре звучеше това, 
което казахте по отношение на изплащането. В крайна сметка, ако видите гласувани 
субсидии, платените субсидии за предходни години ще видите, че размера на 
субсидиите не се покрива с това, което ние сме гласували, не се покрива с това, което 
изплащате. Предполагам, че това нещо, да, знам каква е системата за искане, иска се, 
но понякога се забавят, тези искания се удовлетворяват на по-късен етап и аз затова 
казвам удовлетворявайте ги регулярно и без друго са малко. Не знам  каква е толкова 
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трудността като се знаят маршрутите и броя на лекарите, цената на билетите и 
евентуално може да се сложи и някаква актуализация, да се направи една бакалска 
сметка затова колко пари ще отидат на годишен размер за заявените лекари. И не 
виждам, защо да отделяме в различна група нашите лечебни заведения, защо не 
подхождаме по същия начин както и към училища, както и към филиала на бързата 
помощ, не случайно го посочвам, как там ги осчетоводявате, по същия начин ще ги 
осчетоводявате.  Вижте, бюджета е голяма тема, има много неща, които трябва да се 
зададат и въпроси, да се отговорят и да се правят предложения. Аз съм против това 
нещо, обявих си, да преминем към гласуване, освен ако някой друг от колегите няма 
въпроси, горе-долу картината е ясна. 
 Анета Колеолова: Спешната помощ не е общинско предприятие и може би 
затова не им се предоставя по този начин, а на училищата във вид на субсидия се 
предоставя. 
 Динко Цъцаров: Колеги, друг иска ли да вземе отношение по това предложение.  
…Ако няма други изказвания предлагам да гласуваме дали да допълним проекта за 
решение с това предложение на администрацията, който е съгласен моля да гласува 
„за” – 10 гласа,  „против” – 2 гласа: г-н Кичев и г-н Янков, „въздържали се” – 4 гласа: 
г-н Вълчев, г-н Германов, Даниел Чолаков и Йона Чобанова, това предложение се 
приема. Колеги, преди да открия разискванията по бюджета, съгласно чл.66, ал.4 от 
нашия правилник предстои да изслушаме доклад от постоянната комисия по 
„Финанси, стопанска дейност и общинска собственост” – председателят на комисията 
Стоянка Кисьова, заповядайте. 

Стоянка Кисьова: Уважаеми общински съветници, 
След проведени разисквания относно докладната записка за проекто-бюджета на 

община Средец за 2022г. мнението на членовете на постоянната комисия “Финанси, 
стопанска дейност, общинска собственост” е както следва: Стоянка Кисьова – 
подкрепя докладната записка; Красимира Георгиева – подкрепя докладната записка; 
Георги Вълчев – въздържал се; Янко Германов – въздържал се; Петьо Колеолов – 
подкрепя докладната записка. Гласували: “за” –  3 гласа; “против” – няма; 
“въздържали се” – 2 гласа. Това е мнението на колегите от постоянната комисия 
“Финанси, стопанска дейност, общинска собственост” въз основа, на което предлагаме 
Общинския  съвет да вземе решение, така както е по докладната, като бъдат взети под 
внимание евентуални предложения за промени настъпили в хода на предстоящото 
обсъждане. 
 Динко Цъцаров: Благодаря г-жо Кисьова, мнението на комисията не е единно, 
както чухме. Колеги, откривам дискусията, заповядайте за изказване по докладната. 
 Г-н Кичев, заповядайте.  
 Иван Кичев:  Уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми 
колеги общински съветници, уважаеми съграждани, гости и представители на медиите 
и неуважаеми г-н кмет, преди да започна изказването си искам да благодаря на  всички 
присъстващи, че са проявили интерес, може би имат някаква вътрешна информация, че 
кмета ще присъства на сесията, което е някакво изключение, така че ви благодаря, 
радвам се, че сте тук. Предстои да разгледаме и приемем проекта за бюджет за 2022 
година на община Средец, ние общинските съветници от БСП ще гласуваме против и 
сега ще се обоснова защо. Планът за бюджет 2022г. е на стойност 26151248лв. или с 
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близо 4мил. повече от миналогодишния, това е вследствие на завишените държавни 
субсидии и завишените приходи от местни дейности. Дали обаче последното не е 
умишлено и формално, за да се даде основание за значително увеличение в разходната 
част. До голяма степен отговор на този въпрос дава тенденциозното нарастване на 
отрицателното бюджетно салдо изчислено на касова основа, което от минус 
2224338лв. за 2021г. е заложено като минус 2659037лв. за 2022г., може би колежката 
Бойчева при презентацията случайно изтърва знакът минус от отрицателното 
бюджетно салдо. Няма друга община в региона с подобно отрицателно салдо и на 
въпрос поставен от мен на комисиите, това в крайна сметка добър показател ли е за 
една община, не получих убедителен и обоснован отговор. За да не съм голословен в 
твърдението, че има нереалистично завишение на приходната част ще посоча няколко 
примера. Данък върху недвижими имоти от 750х.  на 780х., на какво основание не 
стана ясно, защото по принцип нямаме завишение в данъчните ставки. Данък върху 
превозните средства, от 560х. на 650х. завишение с 90х. На въпрос защо, отговора 
беше, че щяла да се увеличи събираемостта, тя толкова години не се увеличи, не се 
намериха подходящи форми и методи за стимулиране, та точно сега ще стане. Такса 
битови отпадъци, от 760 на 795х. също незнайно откъде ще бъде това увеличение. 
Глоби, санкции и наказателни постановления, от 58х.лв. на 100х., абсурд, особено 
година преди местните избори точно от любимия кметски електорат да бъдат събрани 
подобни суми. Приходи от продажби на активи от 670х. на 710х., явно сме богата 
община има още за разпродаване. Интересно обаче е да се отбележи, че в графа 
приходи от административни услуги е заложено от 90х. на 95х. или завишение само с 
5х.лв. при положение, че част от общинските съветници, но достатъчно на брой, 
гласуваха увеличение на тези услуги за някои, от които, двукратно и трикратно. 
Независимо, че в доклада относно бюджета е казано, че е направен анализ на 
изпълнението на бюджет 2021 и на тази основа е изготвен новия, цитирам, „който 
отговаря на реалното състояние на възможностите на нашата община в бюджет който е 
изградена, отразена,  социалната политика на общината и държавата като цяло”, край 
на цитата. Такъв анализ не е внасян и разглеждан в общински съвет, ако това се беше 
случило, убеден съм, че щяхме да имаме много по реалистична представа за 
несъответствието между планираните и осъществени цели и задачи за миналата 
година, нещо което дано да съм лош пророк, но ще се случи в много по-голяма степен 
с изпълнението на бюджет 2022. Многократно съм заявявал, че не е нормално да 
продължава тенденцията общината като административна единица да бъде най-
големия работодател. Това е видно и от заложените в бюджета трудови разходи 
възлизащи на 15243560лв. или близо 60% от целия бюджет, няма община с такова 
процентно съотношение. Община Бургас за пример има почти 400мил. бюджет и 
малко над 20мил. трудови разходи, изводите не са трудни. Известните щатни бройки 
на общинската администрация тихомълком от 92,5 станаха 100, а за служителите 
фантоми не се наемам да гадая. В подкрепа на думите ми за раздутия щат на общинска 
администрация говори и следното изречение от доклада, „най-проблемен момент във 
финансирането на държавната дейност през 2022г. отново ще бъде дофинансирането 
на дейност общинска администрация с 250500лв.”. Не може да не ви направи 
впечатление, че в приходната част отново разчитаме на преходните остатъци, от 
делегираните държавни дейности 1293х. и от местните дейности 1899х.лв. или общо 



15. 

                           Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

3192971х.лв. почти толкова колкото беше завишението на бюджет 2021 спрямо този от 
2020г. За какво говори това, за добре планиран и балансиран бюджет или за 
некадърност и безхаберие при изпълнението му, преценете сами. Предлага се от 
целевата държавна субсидия за капиталови разходи, която тази година е 1661400лв. да 
се трансформират 371400лв., които да се разпределят в дейности изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа 121х. и в дейност служби дейности по поддръжка, 
ремонт и изграждане на пътища 250х.лв., на пръв поглед няма лошо. Независимо, че в 
същата докладна се заявява, че основни ремонтни дейности през последните години не 
са извършвани, защото особено за пътищата се изискват сериозни финансови средства. 
Явно пътят от разклона Русокастро-Суходол не влиза в тези последни години, защото 
там беше извършен основен ремонт, разбира се по документи. Както казах няма лошо, 
но защо същите тези дейности вливат в приходната част преходни остатъци, съответно 
963994 и 564672 лева, това са средства, които са били предвидени именно за ремонт на 
улици и пътища, а не са реализирани. Какво попречи това да се случи, да не би 
подходящите фирми като тази, която изпълни прословутата отсечка цитирана по-горе 
да фалираха или с повишаването на цените се повишиха комисионните и станаха 
неприемливи. Друг въпрос който зададох на комисиите и също не получих 
задоволителен отговор, защо в т.18, 19 и 20 от  докладната записка е видно, че 
съответно максималния размер на новите задължения за разходи, максималния размер 
на ангажиментите за разходи и максималния размер на наличните към края на 2022 
просрочени задължения показатели, които определят финансовата стабилност на 
общината са приети на критичния праг, без заложени буфери, което в определена 
ситуация може да се окаже фатално и както се казва да изпаднем в зоната на здрача. 
Бих искал г-жа Колеолова да ми отговори, субсидиите за нефинансови предприятия в 
размер на 22802лв. за какво са предвидени, както и субсидиите за организации с 
нестопанска цел в размер на 78268лв., както и да се разясни откъде идва 
разминаването между стойностите в таблицата на стр.7 от доклада и тези, които са 
заявени от порядъка на 86х.лв. на стр.14 от доклада. Виждате ли го това, стр.7 от 
доклада в таблицата и на стр.14 от доклада в изложението където са посочени 86х.лв., 
а в таблицата са дадени както казах 78., предполагам, че има допуснато нещо, само че 
вижте как са изписани и на двете места и за неуките като мен не е ясно. 
 Петя Бойчева: Това е разлика 78, в бюджета е 561х.лв., значи субсидиите за 
нестопанска цел са 561924лв. за 2022г. от стр.7, това което казвате 78х. е разликата 
между бюджет 2021 и бюджет 2022г.. 
 Иван Кичев: Съжалявам грешката е моя, да, сега го виждам, съжалявам. 
Смехотворни са заложените 3100лв. за издръжка на звеното „Обществен ред и 
сигурност” като в това влизат горива, материали, текущи разходи, застраховки и 
данъци. Оказва се дори, че те нямат и служебен автомобил, а ние разчитаме да 
осъществяват контрол по спазването на обществен ред и наредбите на общината и то 
не само в Средец, но и в останалите селища, предлагам да им зачислим по един 
служебен кон или може би магаре, че ще е по-евтино. И като стана въпрос за 
останалите селища, да напомня че те са общо тридесет и две, интересен подход 
прилага към тях г-н кмета започвайки твърде рано предизборната си кампания 
притискайки кметските наместници да обещават, да правят, да струват, за да му 
осигурят повече от половината гласове иначе се разделя с поста си. Но в същото време 
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захласнат с тези предизборни обещания той забравя да включи поне *** х.лв. в 
бюджета за наложителни нужди на тези селища, като ремонт на някои основни улици, 
почистване и поддръжка на гробищните паркове, закупуване на някоя пейка на бабите, 
подмяната на крушките и т.н. Да не говорим за други по-сериозни инфраструктурни 
проблеми като водоснабдяване на Зорница, а липсата въобще на такова в Пънчево. 
Като се сетих за Пънчево, някой може ли да отговори, кой участък е предвиден в 
рамките на 6,5км да бъде отремонтиран общински път за 45х.лв., че аз често ходя в 
Пънчево пък нещо не ми се връзва, ако се счита този общински път от разклона от 
републиканската пътна мрежа до центъра на селото са не повече от два километра. Г-н 
кмете имате ли идея или нямате представа, не сте го залагали вие. 
 Инж. Иван Жабов: Не сме залагали километри, ще ги уточним, но точно това е 
заложено от разклона до табелата на с. Пънчево. 
 Иван Кичев: На стр.17 от доклада моля, г-жа Маврова да внесе малко повече 
разяснение по заложените ремонти, всъщност те не бяха ли изпълнявани досега. 
Между другото аз ще имам конкретни питания в точка питания за тези отсечки, ако 
искате може тогава да дискутираме да не ангажираме сега, защото там има много 
интересни обществени поръчки приключили, не приключили. Г-н Камалиев, имате 
предложен бюджет от 2409035лв. според вас достатъчно ли е това за предприятието. 
 Божидар Камалиев: Нищо не може да се предвиди предварително при скок на 
цените. 
 Иван Кичев: Вие имате ли оперативна самостоятелност да действате с този 
бюджет, лично вие без санкции при положение, че... 
 Божидар Камалиев: За всички разходи имаме искане и ни се отпускат субсидии 
от общината, аз съм второстепенен разпоредител. 
 Иван Кичев: Знам, винаги ли ги получавате. Интересно, в дейност осветление на 
улици и площади сте заложили 37х.лв. външни услуги, може ли да кажете за какво ще 
бъдат използвани.  
 Божидар Камалиев: Външните услуги са за допълнителната поръчка за 
осветлението до гробищния парк, от автогарата до гробищния парк. 
 Иван Кичев: Какво ще ползваме там, външни услуги. 
 Божидар Камалиев: Как какво, изгради се осветление, да външни допълнителна 
поръчка. 
 Иван Кичев: Същото важи и за дейност чистота, там са малко повече 218х. 
отново външни услуги. 

Божидар Камалиев: Това е от увеличението на разходите за вода, ел.енергия 
50х., намаляват се разходите за материали 19318, общо увеличението е 30689 в 
дейност чистота.  Вие говорите може би за отчисленията, ще се закупуват 
автомобили… 
 Иван Кичев: Аз говоря за това, което чета във вашата план-сметка както е 
заложено в дейност чистота, външни услуги 218х.лв., не мога да гадая, явно има много 
кодирани неща в бюджета, които аз лично не се наемам да гадая, не съм специалист. 
Има много неща, които явно са залагани така, че от обикновените хора да не могат да 
бъдат разчетени, дали е случайно или умишлено не коментирам. В дейност 
изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа имате осем щатни бройки, как 
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им запълвате времето на тези хора, че ми е интересно. Една запълнена дупка в 
уличната мрежа на Средец или на общината имаме ли от тези хора. Къде, посочете ми. 
 Божидар Камалиев: Имаме, поставяне на нови знаци, ремонт на дупки, всичко. 
На околовръсното от колелото до горе подменихме и поставихме много нови знаци, в 
момента ще поставяме по „Никола Попов“ пътни знаци, маркировки. Колко човека 
има там. 
 Иван Кичев: Осем, между другото осемдесет и осем излизат бройките да не би да 
ги бъркам, тази план-сметка която сте предоставили, толкова ли е. 
 Божидар Камалиев: Предстои увеличение на щата във връзка със закупуване на 
новата пералня в Дебелт, във връзка с новите коли, които ще дойдат те трябва да се 
управляват, трябва да имат отзад и хора и неотложно е увеличението на щата. 
 Иван Кичев: Като споменахте новата пералня, имате ли някакъв разчет, 
мотивация какво ще става там, чии интереси там ще обслужваме най-грубо казано. 
 Божидар Камалиев: Машини и транспортни средства 70х., разчет предварително 
за печалбата ли говорите или... 
 Иван Кичев: В крайна сметка правим една сериозна инвестиция нали тя трябва да 
се изготви това е смисъла.  
 Божидар Камалиев: Започваме да обслужваме обекти по цялото Черноморие, 
хотели, сега имаме една пералня и нямаме право да обслужваме нищо друго освен 
училища и детски градини. По този начин започваме да обслужваме много повече 
обекти и се надяваме да имаме добри печалби. 

Иван Кичев: Първо, не знам дали има такова ограничение, за да не може да се 
обслужва … 
 Божидар Камалиев: Има предписание от РЗИ, нямаме право няколко дейности в 
една пералня. 
 Иван Кичев: В кризата, дай боже кризата да отмине по-бързо. С тези скъпи 
горива как си го представяте обслужването на Черноморието, те ли ще ги носят или 
ние ще ходим. 

Божидар Камалиев: Автомобил има към пералнята, сравнително нов, с който ще 
обслужваме всичките, оборудван, готов за работа. 
 Иван Кичев: Дано, пожелавам успех. За да не ви отегчавам  повече считам, че 
казаното дотук  достатъчно аргументирано определя нашия отрицателен вот, но за да 
разведря обстановката и да вдъхна оптимизъм ще цитирам целта на кмета заложена в 
заключителната част от доклада, което гласи: „мобилизиране на силите за подобряване 
на организацията на дейностите и на отговорностите, за укрепване на формите за 
финансовата дисциплина и контрол, за увеличаване на събираемостта от  собствените 
ни приходи и внедряване на иновативни политики на управление на разходите и 
реализиране на инвестиционните проекти”, колко вдъхновяващо, колко смело и 
патетично. Приключвам, за да дам възможност на колегите от управляващото 
мнозинство, които съм сигурен, че са се подготвили да се изкажат и да защитят така 
предложения проект на бюджет 2022. Благодаря. 
 Динко Цъцаров: Благодаря и аз. Уважаеми колеги заповядайте. Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Съжалявам г-н Кичев, че ще наруша желанието ви. Уважаеми 
дами и господа, граждани, медии, общинска администрация, общински съветници, 
радвам се да видя толкова хора в тази зала, такова нещо не е имало отдавна. Малко аз 
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лично съм неприятно изненадан от присъствието на кмета, тъй като съм един от 
малкото общински съветници, които не държат на това присъствие поради една проста 
причина, съмнявам се това да доведе до някакъв резултат. Надявам се да бъда 
опроверган във фаталната т.13 – питания, където обикновено кмета не остава, ако е 
тука или не отговаря на въпросите. Но сега по същество, първо, да благодаря на 
администрацията  в лицето на главния счетоводител, на г-жа Бойчева и другите, които 
са участвали в така подробно направения план, разчет, макар че аз не съм доволен 
естествено от него, имам два конкретни въпроса. Както знаете в целия свят има 
инфлация, в Европа, в България може би най-много сме засегнати, не знам поради 
какви причини, по непотвърдени данни инфлацията е 30%, по потвърдени е над 10. В 
тази връзка въпросът ми е следния, досега винаги съм бил неприятно изненадан от 
големия брой в общинска администрация, но сега съм заинтересован за заплатите на 
тези хора. Отбелязано ли е в този бюджет завишение във връзка с инфлацията, не само 
естествено на общинската администрация, става дума и за структурите към тях, и г-н 
Камалиев отбелязал ли е там някакво завишение тъй като всички сме хора и е логично 
по някакъв начин да се покриват разходите на хората. Говорим за кметските 
наместници, за кмета вече знам, че има завишение на заплатата, за другите има ли, 
това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е свързан са с едно решение на 
Министерския съвет, където доколкото си спомням отпуснаха доста пари на всички 
общини относно безплатните детски градини. Има ли такава сума, каква е отпусната за 
община Средец, тъй като ние поначало имаме такова решение тука и следователно 
тези средства колко са и къде са посочени да бъдат. 
 Динко Цъцаров: Г-жо Бойчева. 
 Петя Бойчева: Относно детските градини заложили сме единствено и само 
приходи от такси детски градини и ясли до март месец тъй като законът е казал, че от 
01.04. те трябва да бъдат делегирани от държавата дейност. За първа година 
законодателят отпуска 262762лв. това е сумата за покриване на тези такси и 
родителите няма да плащат такси от 01.04. Тази сума 262х. е сложена в бюджета на 
детските градини в държавна дейност, а в бюджета в местна дейност е намален, в 
смисъл като погледнете бланката в местни дейности единствено и само са заложени 
капиталови разходи за детските градини. Напълно издръжката вече става държавно 
делегирана дейност и общината няма грижата за предоставяне на средства относно 
издръжката на децата.  
 Инж. Иван Жабов:  Относно заплатите, явно че наистина трудно се ориентирате 
в докладите, които ви предоставят общината и общинска администрация, тъй като в 
началото още на първия ред пише, че са завишени стандартите от държавно 
делегираните дейности към общината, това респективно значи, че и заплатите на 
общинските служители ще бъдат увеличени от 01.04. Само, че аз не мога да разбера 
вече за втора година може би питате и много живо се интересувате кога ще бъдат 
увеличени заплатите на общинска администрация, защо ли.  
 Иван Кичев: Нашите са зависими от това г-н кмете, как разбира се. 
 Инж. Иван Жабов: Добър ден, благодаря г-н Кичев. Точно идеята е следната 
завиши ли се средната заплата на общинската администрация се увеличават и 
заплатите на общинските съветници. Благодаря.  
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 Димитър Янков: Г-н кмете, едва ли г-н Вълчев е имал предвид това, което вие 
намекнахте. Говорим по принцип за заплати, в период на инфлация сме. Аз например в 
един момент когато дойде ред да говорим за общинските предприятия, ще задам 
въпроса на г-н Стойко Стоянов, в неговата план-сметка заложено ли е увеличение на 
заплатите на неговите служители. Като се има предвид, че особено там едно 
приходоносно предприятие за общината, едно предприятие където служителите са 
материално отговорни  и от които зависи навременното зареждане и качеството за 
зареждане с дърва на местното население, за тези служители дали е предвидено 
завишение. Защото аз в план-сметката видях едни, но не става ясно дали в тези пари е 
включено едно увеличение, да се правят такива елементарни алюзии по отношение на 
зависимостта на заплатите на общинска администрация с тези на общинските 
съветници е просто несериозно. Не сме никой от нас тука, които ни  виждате, не сме за 
въпросните даже не мога да кажа и колко точно са, струва ми се, че последните са 520-
530лв. да го знае обществеността, няма нищо скришно. По-важно е в тази общинска 
администрация да работят хора, които получават пари, аз никога не  бих казал 
примерно, ако се предложи заплата на кмета чиято не я знам и не се интересувам 
5х.лв., примерно, аз ще гласувам с две ръце. Поради простата причина, че 
отговорностите на един кмет са големи, с неговата заплата са свързани заплатите на 
всички останали под него, на цялата администрация, защото за да се върши работа 
хората трябва да получават пари по всички нива и структури. Но не може да се 
получават пари при положение, че постоянно се раздуват щатове, нещо което каза г-н 
Кичев, пари, за да се получават трябва да се работи при оптимизирани щатове иначе се 
получава тъй, че много хора не знаят какво работят и получават, вярно мизерни 
заплати, но просто присъстват. Благодаря за вниманието. 
 Инж. Иван Жабов: Мога ли да отговоря г-н Янков за първи и за последен път. 
От първи април всички заплати са увеличени в общината, общинската администрация, 
и общинските предприятия. 

Димитър Янков: С колко процента.  
 Инж. Иван Жабов: Плюс увеличение за кметове и съответно респективно на 
кметските наместници, всичко е в законовата норма, която е установен държавния 
бюджет.  

Димитър Янков: Колко процента г-т кмете, не става ясно това от докладите. Не 
става, това са съществени неща. 

Инж. Иван Жабов: Резултата е до десет процента. 
Димитър Янков: До десет са и два процента. 
Иван Кичев: По какви критерии ще варира този процент до десет както казахте. 
Инж. Иван Жабов: Ще се запознаете с държавния бюджет и тогава задавайте 

въпроси, какви критерии. Критериите са предната основна заплата, която е била, какви 
критерии.  

Иван Кичев: Критериите кой ще има два и кой ще има десет процента това искам 
да попитам как ще го определите.  

Инж. Иван Жабов: Никой няма два процента увеличение, не внушавайте на 
хората… 

Иван Кичев: Нищо не внушаваме, питаме елементарни неща на които не 
отговаряте. 
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Инж. Иван Жабов: Увеличение ще има на всички. 
Иван Кичев: И за COVID пандемията имаше за някои 500лв., за някои нямаше от 

общинска администрация, което също беше много голяма загадка, затова и питаме в 
момента, да не би да се получи пак някакво такова разминаване, защото част от хората 
бяха много изненадани когато поставихме този въпрос, от вашите хора от общинска 
администрация говоря. 

Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте за изказвания. Има ли други колеги, които 
желаят да вземат отношение по докладната. Г-н Янков. 

Димитър Янков: Имам няколко въпроса. Аз се включих преди малко 
непредвидено, просто отговорих на една провокация така да се каже. Много се радвам 
за увеличението на заплатите на общинска администрация, до 10% щом се каза 
надявам се да е минималното, което ще вземат хората да е 8%. Някои ще има, които 
може би ще вземат и дванадесет, но това го преценя работодателя в неговите 
правомощия са и работодателите на съответните структури. Абсолютно го разбирам, 
аз самият съм работодател, така че едва ли ще има пренебрегнат. Останалите неща, 
които казах са също верни, но няма да се повтарям. Към главния счетоводител имам 
конкретни питания, не знам на г-н Кичев беше ли отговорено на вашите въпроси или в 
последствие ще се отговори, имам конкретни питания г-жо Колеолова в следната 
посока. Миналата и по-миналата година ние бяхме под наблюдение от контролните 
органи за спазване на Закона за публичните финанси, за съжаление ми се струва, че 
имаше и санкции към общината съставени, актове и наказателни постановления. Бихте 
ли ми казали при сегашната ситуация, защото това е много важен момент по 
отношение на един бюджет, ние в рамките ли сме, отговаряме ли на законовата рамка 
и ако не отговаряме къде не отговаряме, това е единия въпрос. Другият въпрос, прави 
впечатление по отношение, те са много въпросите, колеги тука мога да задавам 
въпроси половин час поне и да давам предложения поне още половин час, другият 
въпрос съществения – относно просрочените задължения. Ние имаме и все пак е 
хубаво, че тенденцията на просрочените задължения е към намаляне, което е едва ли е 
момент по отношение на финансовото състояние на общината. Прави впечатление 
обаче нещо друго, предвиждате, по памет говоря, около 200х. или малко отгоре 
изплащане на просрочени задължения в рамките на 2022г., респективно очаквате 
ръста, събираемостта на просрочените вземания да е близо 400х.. Не е ли редно при 
такава прогноза която правите и при положение, че просрочените задължения не са 
малък обем въпреки добрата тенденция, не е ли редно какъвто е размера на 
просрочените вземания ние да ги вкараме в ликвидиране на просрочените задължения. 
С други думи, ако ще вземем 400х. от просрочени вземания, да дадем 400, а не 200х. за 
просрочени наши задължения към контрагенти. 

Анета Колеолова: По повод на зададения въпрос, действително съгласно Закона 
за публичните финанси чл.130 се наблюдават четири важни показателя за всяка една 
община. Съжалявам, че отчета не е представен преди приемането на бюджета, но за 
тази и миналата година действително общината по тези дадени показатели приключи в 
категория община без дисбаланси т.е. по всеки един от тези показатели общината е в 
рамките. Бих могла да спомена само някои от основните цифри, първият показател 
това е максималния размер на задълженията, който за миналата година отчита 4,8% 
при 9% миналата година, задълженията миналата година са в размер на 2498х.лв.. 
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Друго фискално правило е по отношение на салдото по консолидиране и бюджет, това 
е положително, в края на 2021г. то е положително 744817лв. Третото правило е за 
поетите ангажименти, критерият е също да не надвишава 50% от средно годишния 
размер на отчетените разходи последните отчетени години т.е. поетите ангажименти в 
края на годината са 8,81% или 1467611лв. И четвъртият показател това е просрочените 
задължения, в края на годината тези просрочени задължения са в размер на 483295лв. 
срещу 999560лв. за предходната година, което в процент е 2,53%. Голяма част от тези 
просрочени задължения 483х.лв. представляват задълженията на ОП „ОБЧ“ като това 
включва забавените отчисления към еко чистота в размер може би около 250х.лв. Така, 
че по тези показатели действително наблюдаваме едно подобрение и вкарване в 
рамките, дълги години назад във времето бяхме в нарушение на един основен 
показател това е просрочени задължения. Бяхме стигнали почти до милион и половина 
просрочени задължения, но в годините малко по малко успяваме да ги погасяваме,  
това е идеята и през следващата година. А доколкото въпроса за тази част, която 
предлагаме да се завиши събираемостта на вземанията, всички тези цифри, които са 
предложени те са разпределени във вид на разходи в разходната част, така че това са 
възможностите, които можем да отделим от тези допълнително събрани средства да се 
изплатят стари задължения. По принцип гледаме най-първо да се плащат най-старите 
задължения, които вероятно има с произход и от 2018г. и трудно се изчистват тези 
задължения, но годината ще покаже, дано да бъде благоприятна. 

Динко Цъцаров: Заповядайте колеги. Има ли други желаещи за изказвания. Г-н 
Янков. 

Димитър Янков: От място ще питам г-н Камалиев. Г-н Камалиев, какъв е 
размера на собствените ви приходи, от собствени услуги, не дотации.  

Божидар Камалиев: Около четиридесет хиляди. 
Димитър Янков: Имате известен ръст от тридесет на четиридесет, но това е 

много ниска сума. 
Божидар Камалиев: Кога са били тридесет. 
Димитър Янков: Предходни години. Казвам, че има ръст, обаче е нисък ръста. 

На толкова високи цени на услуги, които сме гласували и само 40х. собствени приходи 
е много ниска.  

Божидар Камалиев: Има си причини, техниката най вече, без багер примерно 
сме с вързани ръце отвсякъде. 

Димитър Янков: По отношение на план-сметката, г-жо Колеолова, на Общински 
гори не открих там някакви разминавания. Има най-малкото нещо неяснота ще се 
обърна към г-н Стоянов. Г-н Стоянова, все пак близо 300х. приход за общината от 
ОГП е не малък размер, но мое лично мнение след като е структуроопределящо в 
доходоносната част от собствено предприятие, там нещата да се постараете да 
увеличите приходната част доколкото това е възможно. Хубаво е поне, че сте  
включили в съответната разходна част в съответното увеличение за заплатите на 
служителите пък каквито и да са те. Така ли е. Те са вътре в разходната част с други 
думи няма да повлияят допълнително в крайната приходна част. 

Стойко Стоянов: Така е има вече издадени заповеди. Заложени са в план-
сметката. 
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Димитър Янков: Ще изляза отпред. Сега, ако тука има клакьори, които накрая да 
ръкопляскат и се отегчават, ще ги помоля да мълчат поне, извинявам се за 
нарицателното, което използвам. Този бюджет на община Средец е важен бюджет. Ако 
тука присъстват хора само да гледат сеир, ами не им е мястото тука ще ви кажа, 
защото това е отговорна задача. И искрено съжалявам колеги от управляващата група, 
че никой от вас не пожела, начело с председателя да вземе думата, да зададе въпроси, 
да изкаже мнение, да даде предложение, аз ще се въздържа от предложение, от гледна 
точка на това, че то ще бъде бламирано. Виждам какво е отношението по една дребна 
реплика за едни пътни разходи, управляваща група гласува въпреки здравния разум. 
Знам, че такова ще бъде и окончателното гласуване на бюджета. Ще имате възможност 
да ръкопляскате. Аз ще напусна, защото чисто и просто няма да го подкрепя. Тази 
философия на бюджет я наблюдавам от десет години, това са два мандата и половина 
на г-н Жабов. Моята философия за бюджета се различава коренно от тази философия. 
Философията е да се превръща община Средец в основен работодател за сметка на 
неработещите в общината, които трябва да плащат високи данъци, високи цени на 
услуги и всичко това нещо с цел в общината да присъстват хора, които работят или 
абсолютно неефективно или с много занижена ефективност и получават някакви 
заплати, или може би изобщо не работят, както ме поправя г-жа Чобанова, може да 
има и такива. 

Йона Чобанова: Назначени и ги няма на работа. 
Димитър Янков: Само да довърша и ще ви дам възможност г-жо Чобанова. 

Поради тази причина, поради тази сбъркана философия на бюджета на община 
Средец, запомнете цифрата, която каза г-н Кичев, 16мил. ли казахте г-н Кичев, от 
двадесет и шест, за заплати 60%, посочи пример и с Бургас и двете общини са общини 
на ГЕРБ. Тука значи говорим за съвсем друго. Поради тази причина с цел да не остана 
пак да обявявам отрицателен вот, няма да остана до гласуването на бюджета. 
Благодаря за вниманието, ще се въздържа от предложение при положение, че в залата 
има такава негативна настройка. Извинявам се на колегите от управляващата група, че 
отнех толкова време. Благодаря. 

Залата напуснаха Димитър Янков и Георги Вълчев. 
Динко Цъцаров: Благодаря г-н Янков. Уважаеми колеги, още веднъж питам иска 

ли някой друг да вземе отношение по докладната. …Ако нямате ще минем в режим на 
гласуване в който е позволено само гласуване без повече коментари. Питам още 
веднъж. …Ако нямате г-жо Бойчева заповядайте. Бюджета се гласува точка по точка. 
Г-жа Бойчева изчита точките и гласуваме. 

Петя Бойчева: Решение: 
1. Приема бюджета на община СРЕДЕЦ  за 2022 г. както следва: 
   1.1.  По приходите в размер на 26 151 248 лв.  /съгласно Приложение 1, в. т.ч.: 
      1.1.1. Приходи  за делегираните от държавата дейности в размер на  

14 718 863 лв., в т.ч.: 
         1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 

13 018 862 лв. 
         1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 12 

000 лв. 
         1.1.1.3. Временен безлихвен заем (+) 509 239 лв. 
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         1.1.1.4. Финансиране  (-) 114 303 лв. 
          1.1.1.5. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 1 293 065 лв., съгласно 

Приложение № 2        
      1.1.2. Приходи за местни дейности  в размер на 11 432 385 лв., съгласно 

Приложение № 1, в т.ч.: 
            1.1.2.1.  Данъчни приходи в размер на 1 824 000  лв. 
            1.1.2.2.  Неданъчни приходи в размер на 4 636 710  лв. 

   1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 494 500 лв., в т.ч: 
                 1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 242 500 лв. 
        1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 

252 000 лв.  
            1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в 

размер на 1 661 400 лв.  
             1.1.2.5. Трансфери между бюджети (нето)  863 420 лв. 
             1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер 

на (-) 1 005 764 лв. 
             1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на   477 980 лв. 
             1.1.2.8. Финансиране – (-) 419 631  лв. 
             1.1.2.9. Преходен остатък от 2021 година в размер на 1 899 906 лв., 

съгласно Приложение № 2.  
Динко Цъцаров: Колеги, който е съгласен моля да гласува. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
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Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 1.2. По разходите в размер на 26 151 248 лв., разпределени по 
функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1. 

      1.2.1.  За делегираните от държавата дейности в размер на 14 718 863 лв., в 
т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 457 079 лв. 

      1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности 
със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на 670 745 лв.  

       1.2.3. За местни  дейности в размер на 10 761 640 лв. в т.ч. резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 571 400 лв. 

Динко Цъцаров: Колеги, който е съгласен моля да гласува. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 4 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова       против 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет 

изчислено на касова основа в размер на  (-) 2 659 037 лв. 
Динко Цъцаров: Гласуваме. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 
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2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

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

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 2. Приема Програма за капиталовите разходи 2022 г. в размер на 

2 877 007 лв., съгласно Приложение № 3. 
   2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 

размер на 1 290 000 лв., съгласно Приложение 3.  
   2.2. Приема „Поименен списък на обектите от целевата субсидия за капиталови 

разходи по чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022, 
които да  бъдат трансформирани по реда на чл.55 от ЗДБРБ 2022 г. в трансфер за 
финансиране на други целеви разходи на общината за извършване на неотложни 
текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, публична общинска 
собственост“ - Приложение 15.  

   2.3. Дава съгласие  кмета на община Средец  да направи писмено предложение 
до министъра на финансите по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на 
целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРББ за 2022 г. в размер на 
371 400 лв. (триста седемдесет и една хиляди и четиристотин лева), съгласно 
Приложение 15, в трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за 
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, 
публична общинска собственост. 

   2.4. Средствата предвидени за трансформиране на  целевата субсидия за 
капиталови разходи в размер на 371 400лв. (триста седемдесет и една хиляди и 
четиристотин лева) в трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината 
за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа, 
съгласно Приложение 15 да бъдат отнесени в § 00-98 „Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи“ в Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа“ – 121 400 лв. и в § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в 
Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – 
250 000 лв. по бюджета на общината. 
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   2.5. Одобрява разпределението на преходния остатък от целева субсидия в 
размер на  393 669 лв. и  преходен остатък от целеви трансфери в размер на 720 152 лв. 
Приложение 3. 

   2.6. Приема разчет на капиталовите разходите, финансирани с приходи от 
постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 3а. 

   2.7. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за 
финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни 
програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, 
съгласно Приложение № 3 б. 

Динко Цъцаров: Благодаря, гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 4 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова       против 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от 

системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети 
съгласно Приложение №4. 

   3.1. Утвърждава числеността на персонала за делегираната от държавата 
дейност “Общинска администрация“– 75 щ.бр. и за дофинансиране на делегираната от 
държавата дейност „Общинска администрация“ – 25 щ.бр. 

   3.2. Определя размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и 
кметовете на кметства в община Средец, съгласно Приложение №8, считано от 
01.04.2022 г.  

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
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Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 4 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова       против 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
    4.1. Членски внос – 18 515 лв.  
   4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет / за погребение, за 

други цели/ - 12 000 лв. /от кмета на общината – 6 000 лв. и от ОБС – 6 000 лв./. Във 
връзка с това упълномощава кмета да определи комисия от служители от общинска 
администрация, която да разглежда основателността на исканията за помощи от 
социално слаби граждани, в размер до 100 лв., която да прави предложение до него за 
отпускане на такива помощи. 

    4.3. Стипендии – 6 000 лв. 
    4.4. Субсидии за: 
        4.4.1. Читалища –  296 964 лв., съгласно Приложение № 10. 
        4.4.2. Спортни клубове – 94 000лв., в т.ч.: 
             Футболен клуб “Странджа - Агрокорн”- 45 000 лв. 
             Клуб по волейбол „Странджа”- 20 000 лв. 
             Клуб по борба „Странджа 2001”  - 22 000 лв. 
     Hela Moto Sport – отбор  по мотоциклетизъм – 7 000 лв. 

4.4.3 .За текуща дейност „МБАЛ гр.Средец“ – 50 000 лв. 
          4.4.4. За текуща дейност Медицински център I - Средец – 36 000 лв. 
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   4.5. Средствата се предоставят по сметките на съответните организации, като 
субсидия, след получаването на заявки от тях и отчитане на получената предходна 
субсидия. 

    4.6. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни 
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства.  

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 4 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова       против 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 5.  Приема следните лимити за разходи: 
   5.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на наетите по 

трудови правоотношения. 
   5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на 

общината в размер на 7 800 лв. - 2 % от планираната издръжката на Дейност 
„Общинска администрация” 

   5.3. Разходи за представителни на Председателя на ОбС в размер на 3 900 лв. – 
1 % от планираната издръжка на Дейност „Общинска администрация”. 

   5.4. За средства за подобряване на медицинското обслужване на населението в 
селата 44 950 лв. 

   5.5. Отпуска гориво във вид на дарение  на ОДМВР – Бургас  за нуждите на  
Районно управление гр.Средец  за 2022 година за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 
г., обслужващ територията на община Средец ежемесечно по 200 литра - бензин А 
95Н, в общ размер от 2400 литра. 
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Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 4 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова       против 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право 

на транспортни разноски: за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, 
съгласно Приложение № 7. 

   6.1. Определя размера на средствата - 50% поевтиняване от цените за 
автомобилния транспорт – автобусни билети/ , съгласно Приложение №7  за пътуващи 
в границите на общината кметски наместници и технически секретари  в селата и 
музейни служители. 

   6.2. Определя размера на средства 85% поевтиняване от цените за 
автомобилния транспорт – автобусни билети, съгласно Приложение №7 за пътуващите 
по маршрута гр.Бургас – гр.Средец и обратно. 

   6.3. За пътуващите учители от функция ”Образование” размера се определя 
съгласно Наредбата за условията и реда за възстановяване на част от транспортните 
разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите 
звена. 

   6.4. Дава съгласие при липса на удобен обществен транспорт - по изключение, 
по преценка на кмета на общината, да се заплаща на пътуващите разхода за гориво, в 
случаите на ползване със собствен транспорт, в рамките на равностойността на 
обществения транспорт, съгласно утвърдените лимити . 
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   6.5. Одобрените лимити за възстановяване на транспортните разходи на лицата 
включват и дължимите осигурителни вноски от работодателя съгласно чл.6 ал.2 от 
КСО. 

   6.6. Средствата за  пътуващите медицински служители от т.8 „МБАЛ Средец“ 
ЕООД и т.9 „МЦ I Средец“ от Приложение 7 да бъдат предоставени като субсидия.  

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 4 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова       против 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.   
От залата излезе Йона Чобанова.   
 Петя Бойчева: 7. Утвърждава разходите, приходите и числеността на щатния 

персонал на общинските предприятия - ОП „Общински гори”, съгласно Приложение 
№ 11 и ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота”, съгласно Приложение №12. 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства 

от Европейския съюз, съгласно Приложение № 9. 
Динко Цъцаров: Гласуваме. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова    - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
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 Петя Бойчева: 9. Одобрява Прогноза за периода 2022-2025 г. на постъпленията 
от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 13, 
Прогноза на показателите за поети ангажименти и задължения за разходи за периода 
2022 -2023 г., съгласно Приложение № 13а  и  Прогноза за общински дълг и на 
разходите за лихви по него за периода 2022-2025 г., съгласно Приложение № 13б. 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 10. Определя  второстепенни разпоредители с бюджети през 2022 

г., както следва: 
   10.1. Функция ”Образование” със следните дейности: Детски градини, Център 

за личностно развитие, Ресурсно подпомагане , Други дейности по образованието. 
   10.2. СУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с директор Владислава Цанева ; 
   10.3. ОУ ”Антон Страшимиров” с.Дебелт, с директор Стамена Дякова; 
   10.4. ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Загорци, с директор Тодор Павлов ; 
   10.5. ОУ ”Н.Й.Вапцаров” с.Факия и общежитие с директор Събинка 

Господинова; 
   10.6. ПГМССЕ „Н.Й.Вапцаров” и общежитие с директор Димитър Лапчев; 
   10.7. Функция ”Социални дейности и здравеопазване”, със следните дейности: 

Здравни кабинети в детски градини и училища, Детски ясли, детски кухни и яслени 
групи в детска градина, Други дейности по здравеопазването, Домашен социален 
патронаж, Клубове на пенсионера, Програми за временна заетост, Дом за стари хора, 
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Дом за възрастни хора с увреждания, , Дневен център за деца с увреждания, Кризисен 
център, Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип, Център 
за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Асистентска подкрепа, Асистенти за 
лична помощ , Други служби и дейности по осигуряването, подпомагането и заетостта; 

   10.8. Второстепенен разпоредител ОП „Общински гори” с директор 
инж.Стойко Стоянов; 

   10.9. Второстепенен разпоредител ОП  „Озеленяване, благоустройство и 
чистота”  с директор инж. Божидар Камалиев; 

   10.10. Второстепенен разпоредител „Общински исторически музей” с директор 
Красимира Костова. 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 11. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2022 г. 

второстепенния разпоредител ”Образование”, без училищата на делегирани бюджети  
в размер на 3 126 144  лв. 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
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               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 12. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2022 г. 

второстепенния разпоредител ”Здравеопазване и  Социални дейности”  в размер на 
3 875 870  лв.  

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 2 
               “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    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова        - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 13. Приема размер на бюджета с които да се разпорежда през 

2022 г. второстепенен разпоредител ОП ”Общински гори” в размер на 1 269 395  лв.  
Динко Цъцаров: Гласуваме. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 14. Приема размер на бюджета с които да се разпорежда през 

2022 г. второстепенен разпоредител ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” в 
размер на  2 409 035 лв.  

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 15. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2022 

г., второстепенния разпоредител ”Общински исторически музей” в размер на 328 847 лв. 
Динко Цъцаров: Гласуваме. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 16. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
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    16.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. на 0 лв. 
     16.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края 

на 2022 година в размер 23 825 лв. Приложение № 6. 
Динко Цъцаров: Гласуваме. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 17. Приема за сведение информацията, съгласно чл.82, ал.3, т.4 и 

т.5 от Закона за публичните финанси по прогнози на дружествата за 2023г., 2024 и 
2025 г. съгласно Приложения № 14,14 а,14 б и 14 в. 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
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  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 18. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер на 2 815 407 лв. (15 % от 
средногодишния размер на отчетените разходи през последните 4 години 18 769 380 лв.) 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 
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19. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2022 година в размер на 9 384 690лв. - (50 % от средния размер на 
разходите за последните 4 години – години –  18 769 380лв.)  

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 20. Определя максимален размер на наличните към края на 2022 

г. просрочени задължения в размер на  1 107 135 лв. – (5 % от отчетените разходи за 
2021г. – 22 142 709 лв.)   

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
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  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 21. Определя размера на просрочените задължения от предходни 

година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година в размер на 200 704 лв., 
съгласно Приложение № 5.  

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 22. Определя размера на просрочените вземания, които се 

предвиждат да бъдат събрани през 2022 година в размер на 389 828 лв.  
Динко Цъцаров: Гласуваме. 



41. 

                           Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 23. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 
    23.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.  

    23.2. Разпределя реализираните икономии от средства през  2022 година между 
делегираните от държавата дейности във Функция „Здравеопазване” и Функция 
„Социални дейности”. 

    23.3.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 
разходите. 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 
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2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

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

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 24. Възлага на кмета на общината: 
    24.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с по-ниска степен. 
   24.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджет. 
    24.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 
   24.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп 

на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 
трайно увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните 
разходи. 

   24.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети 
и обяснителните записки към тях. 

    24.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския 
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния 
Управляващ орган и на МФ. 

 24.7. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята 
на дарителя. 

 24.8. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена 
при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по 
СФУК. 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
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               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 25. За средствата по общинския бюджет за авансово финансиране 

на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е 
част от общинския бюджет: 

    25.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договоря срока 
на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма. 

    25.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

   25.3. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 
изискванията по чл.104,ал.1, т.4 от ЗПФ. 

   25.4. Дава съгласие в рамките на бюджетната година, временно свободните 
средства за делегираните от държавата дейности да се ползват за финансиране и на 
други плащания по бюджета на община Средец, при условие, че не се нарушава 
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените 
им размери. 

    25.5.Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от 
набирателната сметка на общината за временно финансиране на възникнали 
неотложни разходи.  

     25.6. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение 
за предоставянето им по решение на ОбС. 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
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Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 26. Дава съгласие, за съучастие и за междинни и окончателни 

плащания по проекти, финансирани от финансови инструменти на ЕС и други 
донорски програми, кмета да предприеме необходимите законови действия за 
ползване на заем от Фонда за органите на местно самоуправление ”ФЛАГ”ЕАД, 
централния бюджет и други източници за кредитиране. 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 27. Упълномощава кмета: 
   27.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и 

да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници 
за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 
развитие. 

   27.2.Да кандидатства за средствата от централния бюджет и други източници 
на финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 28. Задължава ръководителите на бюджетните звена, 

финансирани от общинския бюджет да спазват строга финансова дисциплина. 
Динко Цъцаров: Гласуваме. 
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Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “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       против 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 29. Приема за сведение протоколите от публичното обсъждане на 

бюджета. 
Динко Цъцаров: Гласуваме. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 2 
               “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    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 30. Разходването на бюджетните средства/без целевите 

средства/се осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 
   30.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до 

размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като 
разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

   30.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при спазване на следната 
приоритетност: плащания по обслужване на дълга, съдебни решения, за трудови 
разходи, за разходи  за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи - горива, 
ел.енергия, вода, неотложни текущи ремонти и издръжка на социални здравни и 
образователни заведения. 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 2 
               “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    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
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 Петя Бойчева: 31. Кмета да информира ОБС в подходяща форма за вида, 
размера и причините за просрочени задължения, както и просрочените вземания и да 
предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране. 

Динко Цъцаров: Гласуваме. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 2 
               “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    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.     
 Петя Бойчева: 32. Приложенията от № 1 до № 15 и протоколите от публичното 

обсъждане на бюджета  са неразделна част от Решението на Общинския съвет. 
Динко Цъцаров: Гласуваме. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 2 
               “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    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
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  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова         - 

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

 
Динко Цъцаров: Бюджета на община Средец за 2022 година е приет. 
Ръкопляскания в залата. 
Общински съвет прие      

Р Е Ш Е Н И Е  № 501 
20 април 2022 година 

 
На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.  94, ал.2  и  ал.3  и  чл.39  от  Закона  за  публичните  финанси,  във  връзка  
с  разпоредбите  на  ЗДБРБ  за  2022 г.,  ПМС  № 31/17.03.2022 г. за  изпълнение  на  
ЗДБРБ  за  2022 г.  и  Наредбата  за  условията  и  реда  за  съставяне  на  
бюджетната  прогноза  за  местните  дейности  за  следващите  три  години  и  за  
съставяне,  приемане,  изпълнение  и  отчитане  на  общински  бюджет  на  община  
Средец,   

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 
 

1. Приема бюджета на община СРЕДЕЦ  за 2022 г. както следва: 
       1.1.  По приходите в размер на 26 151 248 лв.  /съгласно Приложение 1, в. т.ч: 

      1.1.1. Приходи  за делегираните от държавата дейности в размер на  
14 718 863 лв., в т.ч: 
                  1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер 
на 13 018 862 лв. 

        1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет   в размер на 
12 000 лв. 

        1.1.1.3. Временен безлихвен заем (+) 509 239 лв. 
                 1.1.1.4. Финансиране  (-) 114 303 лв. 
        1.1.1.5. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 1 293 065 лв., съгласно 
Приложение № 2        

      1.1.2.  Приходи за местни дейности  в размер на 11 432 385 лв., съгласно 
Приложение № 1, в т.ч: 
                  1.1.2.1.  Данъчни приходи в размер на 1  824 000  лв. 
                  1.1.2.2.  Неданъчни приходи в размер на 4 636 710  лв. 
                  1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 494 500 лв., в т.ч: 
             1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 242 500 лв. 
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      1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 
252 000 лв.  
        1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер 
на 1 661 400 лв.  
        1.1.2.5. Трансфери между бюджети (нето)  863 420 лв. 
        1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер 
на (-) 1 005 764 лв. 
        1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на   477 980 лв. 
        1.1.2.8.Финансиране – (-) 419 631  лв. 
        1.1.2.9. Преходен остатък от 2021 година в размер на 1 899 906 лв., 
съгласно Приложение № 2.  

   1.2. По разходите в размер на 26 151 248 лв., разпределени по функции, групи, 
дейности и параграфи,съгласно Приложение № 1 

      1.2.1.  За делегираните от държавата дейности  в размер на 14 718 863 лв., 
в т.ч резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 457 079 лв. 

      1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 
дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер 
на 670 745 лв.  
       1.2.3. За местни  дейности в размер на 10 761 640 лв. в т.ч резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 571 400 лв. 

   1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет изчислено на касова 
основа в размер на  (-) 2 659 037 лв. 

2. Приема Програма за капиталовите разходи 2022 г. в размер на 2 877 007 лв., 
съгласно Приложение № 3. 

   2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 
размер на 1 290 000 лв., съгласно Приложение 3.  

   2.2. Приема „Поименен списък на обектите от целевата субсидия за 
капиталови разходи по чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2022, които да  бъдат трансформирани по реда на чл.55 от ЗДБРБ 2022 г. в 
трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за извършване на 
неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, публична 
общинска собственост“  - Приложение 15.  

   2.3. Дава съгласие  кмета на община Средец  да направи писмено предложение 
до министъра на финансите по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране 
на целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРББ за 2022 г. в размер 
на 371 400 лв. (триста седемдесет и една хиляди и четиристотин лева), съгласно 
Приложение 15, в трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за 
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, 
публична общинска собственост. 

   2.4. Средствата предвидени за трансформиране на  целевата субсидия за 
капиталови разходи в размер на 371 400лв.(триста седемдесет и една хиляди и 
четиристотин лева) в трансфер за финансиране на други целеви разходи на 
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и 
улична мрежа, съгласно Приложение 15  да бъдат отнесени в § 00-98 „Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи“ в Дейност 606 “Изграждане, ремонт и 
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поддържане на уличната мрежа“ – 121 400 лв. и в § 00-98 „Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи“ в Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане,ремонт и 
изграждане на пътищата“ – 250 000 лв. по бюджета на общината. 

   2.5. Одобрява разпределението на преходния остатък от целева субсидия в 
размер на   393 669 лв. и  преходен остатък от целеви трансфери в размер на 720 152 
лв. Приложение 3. 

   2.6. Приема разчет на капиталовите разходите, финансирани с приходи от 
постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгласно Приложение 
№ 3а. 

   2.7. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за 
финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни 
програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, 
съгласно Приложение № 3 б. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от системата 
на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети съгласно 
Приложение №4. 

   3.1. Утвърждава числеността на персонала за делегираната от държавата 
дейност “Общинска администрация“– 75 щ.бр. и за дофинансиране на делегираната 
от държавата дейност „Общинска администрация“ – 25 щ.бр. 

   3.2. Определя размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и 
кметовете на кметства в община Средец, съгласно Приложение №8, считано от 
01.04.2022 г.  

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
    4.1. Членски внос – 18 515 лв.  

   4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет / за погребение, за 
други цели/ - 12 000 лв. /от кмета на общината – 6 000 лв. и от ОБС – 6 000 лв./. Във 
връзка с това упълномощава кмета да определи комисия от служители от общинска 
администрация, която да разглежда основателността на исканията за помощи от 
социално слаби граждани, в размер до 100 лв., която да прави предложение до него за 
отпускане на такива помощи. 
    4.3. Стипендии – 6 000 лв. 
    4.4. Субсидии за: 
       4.4.1. Читалища –  296 964 лв., съгласно Приложение № 10. 

      4.4.2. Спортни клубове – 94 000лв., в т.ч.: 
             Футболен клуб “Странджа - Агрокорн”- 45 000 лв. 
                      Клуб по волейбол „Странджа”- 20 000 лв. 
              Клуб по борба „Странджа 2001”  - 22 000 лв. 
     Hela Moto Sport – отбор  по мотоциклетизъм – 7 000 лв. 

      4.4.3. За текуща дейност „МБАЛ гр.Средец“ – 50 000 лв. 
      4.4.4. За текуща дейност Медицински център I - Средец – 36 000 лв. 
   4.5. Средствата се предоставят по сметките на съответните организации, 

като субсидия, след получаването на заявки от тях и отчитане на получената 
предходна субсидия. 
    4.6. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни 
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства.  
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5.  Приема следните лимити за разходи: 
   5.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на наетите по 

трудови правоотношения. 
   5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на 

общината в размер на 7 800 лв.- 2 % от планираната издръжката на Дейност 
„Общинска администрация” 

   5.3. Разходи за представителни на Председателя на ОбС в размер на 3 900 лв. 
– 1 % от планираната издръжка на Дейност „Общинска администрация”. 

   5.4. За средства за подобряване на медицинското обслужване на населението 
в селата 44 950 лв. 

   5.5. Отпуска гориво във вид на дарение  на ОДМВР – Бургас  за нуждите на  
Районно управление гр.Средец  за 2022 година за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., 
обслужващ територията на община Средец ежемесечно по 200 литра - бензин А 
95Н, в общ размер от 2400 литра. 

6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на 
транспортни разноски: за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, 
съгласно Приложение № 7. 

   6.1. Определя размера на средствата - 50% поевтиняване от цените за 
автомобилния транспорт – автобусни билети/ , съгласно Приложение №7  за 
пътуващи в границите на общината кметски наместници и технически секретари  в 
селата и музейни служители. 

   6.2. Определя размера на средства   85% поевтиняване от цените за 
автомобилния транспорт – автобусни билети/ , съгласно Приложение №7  за 
пътуващите по маршрута гр.Бургас – гр.Средец и обратно . 

   6.3. За пътуващите учители от функция ”Образование” размера се определя 
съгласно Наредбата за условията и реда за възстановяване на част от 
транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата 
и обслужващите звена. 

   6.4. Дава съгласие при липса на удобен обществен транспорт - по изключение, 
по преценка на кмета на общината, да се заплаща на пътуващите разхода за гориво, 
в случаите на ползване със собствен транспорт, в рамките на равностойността на 
обществения транспорт, съгласно утвърдените лимити . 

   6.5. Одобрените лимити за възстановяване на транспортните разходи на 
лицата включват и дължимите осигурителни вноски от работодателя съгласно чл.6 
ал.2 от КСО. 

   6.6. Средствата за  пътуващите медицински служители от т.8 „МБАЛ 
Средец“ ЕООД и т.9 „МЦ I Средец“ от Приложение 7 да бъдат предоставени като 
субсидия.  

7. Утвърждава разходите, приходите и числеността на щатния персонал на 
общинските предприятия - ОП „Общински гори”, съгласно Приложение № 11 и ОП 
„Озеленяване, благоустройство и чистота”, съгласно Приложение №12. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз, съгласно Приложение № 9. 

9. Одобрява Прогноза за периода 2022-2025 г. на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 13, Прогноза на 
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показателите за поети ангажименти и за  задължения за разходи за периода 2022 -
2023 г , съгласно Приложение № 13а  и  Прогноза за общински дълг и на разходите за 
лихви по него за периода 2022-2025 г., съгласно Приложение № 13б . 

10. Определя  второстепенни разпоредители с бюджети през 2022 г., както 
следва: 

   10.1. Функция ”Образование” със следните дейности: Детски градини, 
Център за личностно развитие, Ресурсно подпомагане , Други дейности по 
образованието. 

   10.2. СУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с директор Владислава Цанева ; 
   10.3. ОУ ”Антон Страшимиров” с.Дебелт, с директор Стамена Дякова; 
   10.4. ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Загорци, с директор Тодор Павлов ; 
   10.5. ОУ ”Н.Й.Вапцаров” с.Факия и общежитие   с директор Събинка 

Господинова; 
   10.6. ПГМССЕ „Н.Й.Вапцаров”и общежитие с директор Димитър Лапчев; 
   10.7. Функция ”Социални дейности и здравеопазване”, със следните дейности: 

Здравни кабинети в детски градини и училища, Детски ясли, детски кухни и яслени 
групи в детска градина, Други дейности по здравеопазването, Домашен социален 
патронаж, Клубове на пенсионера, Програми за временна заетост, Дом за стари 
хора, Дом за възрастни хора с увреждания, , Дневен център за деца с увреждания, 
Кризисен център, Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от 
семеен тип, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Асистентска 
подкрепа, Асистенти за лична помощ , Други служби и дейности по осигуряването, 
подпомагането и заетостта; 

   10.8. Второстепенен разпоредител ОП „Общински гори” с директор 
инж.Стойко Стоянов; 

   10.9. Второстепенен разпоредител ОП  „Озеленяване, благоустройство и 
чистота”  с директор инж. Божидар Камалиев; 

   10.10. Второстепенен разпоредител „Общински исторически музей” с 
директор Красимира Костова; 

11. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2022 г. 
второстепенния разпоредител ”Образование”, без училищата на делегирани 
бюджети  в размер на 3 126 144  лв. 

12. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2022 г. 
второстепенния разпоредител ”Здравеопазване и  Социални дейности”  в размер на 
3 875 870  лв.  

13. Приема размер на бюджета с които да се разпорежда през 2022 г. 
второстепенен разпоредител ОП ”Общински гори” в размер на 1 269 395  лв.  

14. Приема размер на бюджета с които да се разпорежда през 2022 г. 
второстепенен разпоредител ОП „ Озеленяване, благоустройство и чистота” в 
размер на  2 409 035 лв.  

15. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2022 г., 
второстепенния разпоредител ”Общински исторически музей” в размер на 328 847 лв. 

16. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
    16.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. на 0 лв. 
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    16.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края 
на 2022 година в размер 23 825 лв. Приложение № 6. 

17. Приема за сведение информацията, съгласно чл.82, ал.3, т.4 и т.5 от Закона 
за публичните финанси по прогнози на дружествата за 2023г., 2024 и 2025 г.съгласно 
Приложения № 14,14 а,14 б и 14 в. 

18. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер на 2 815 407 лв. (15 % от 
средногодишния размер на отчетените разходи през последните 4 години 18 769 380 
лв.) 

19. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат 
да бъдат поети през 2022 година в размер на 9 384 690лв.- (50 % от средния размер 
на разходите за последните 4 години – години –  18 769 380лв.)  

20. Определя максимален размер на наличните към края на 2022 г. просрочени 
задължения в размер на   1 107 135 лв. – (5 % от отчетените разходи за 2021г. – 
22 142 709 лв.)                                     

21. Определя размера на просрочените задължения от предходни година, които 
ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година в размер на 200 704 лв., съгласно 
Приложение № 5.  

22. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да 
бъдат събрани през 2022 година в размер на  389 828 лв.  

23. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
    23.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност , с изключение на 
дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за 
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 
съответната делегирана дейност.  
    23.2. Разпределя реализираните икономии от средства през  2022 година 
между делегираните от държавата дейности във  Функция „Здравеопазване” и 
Функция „Социални дейности”. 
    23.3. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 
разходите. 

24. Възлага на кмета на общината: 
    24.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с по-ниска степен. 
    24.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 
разпоредители с бюджет. 
    24.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението. 
    24.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп 
на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 
трайно увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 
бюджетните разходи. 
    24.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните 
отчети и обяснителните записки към тях. 
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    24.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския 
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на 
съответния Управляващ орган и на МФ. 
    24.7. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с 
волята на дарителя. 
    24.8. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и 
звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните 
правила по СФУК . 

25. За средствата по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания 
по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е 
част от общинския бюджет: 
    25.1.З а всеки отделен случай кметът на общината определя или договоря 
срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 
програма. 
    25.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от 
ЗПФ. 

   25.3. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се 
спазват изискванията по чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ. 

   25.4. Дава съгласие в рамките на бюджетната година, временно свободните 
средства за делегираните от държавата дейности да се ползват за финансиране и 
на други плащания по бюджета на община Средец, при условие, че не се нарушава 
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в 
определените им размери. 

   25.5. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от 
набирателната сметка на общината за временно финансиране на възникнали 
неотложни разходи.  
   25.6. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 
предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

26. Дава съгласие, за съучастие и за междинни и окончателни плащания по  
проекти, финансирани от финансови инструменти на ЕС и други донорски програми, 
кмета да предприеме необходимите законови действия за ползване на заем от Фонда 
за органите на местно самоуправление ”ФЛАГ”ЕАД , централния бюджет и други 
източници за кредитиране. 

27. Упълномощава кмета: 
   27.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други 
фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други 
източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 
общинския план за развитие. 

   27.2. Да кандидатства за средствата от централния бюджет и други 
източници на финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 
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28. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от 
общинския бюджет да спазват строга финансова дисциплина. 

29. Приема за сведение протоколите от публичното обсъждане на бюджета. 
30. Разходването на бюджетните средства/без целевите средства/се 

осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 
   30.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до 

размера на предоставените трансфери и се използуват по предназначение, като 
разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

   30.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при спазване на следната 
приоритетност: плащания по обслужване на дълга, съдебни решения, за трудови 
разходи, за разходи  за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи - горива, 
ел.енергия, вода, неотложни текущи ремонти и издръжка на социални здравни и 
образователни заведения. 

31. Кмета да информира ОБС в подходяща форма за вида, размера и причините 
за просрочени задължения, както и просрочените вземания и да предложи мерки за 
тяхното намаляване и ликвидиране.    

32. Приложенията от № 1 до № 15 и протоколите от публичното обсъждане 
на бюджета  са неразделна част от Решението на Общинския съвет. 
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В залата влезе Димитър Янков.  
          Инж. Иван Жабов: Аз искам да кажа няколко думи. 
          Динко Цъцаров: Заповядайте. 
 Инж. Иван Жабов: Добър ден на всички. Добър ден уважаеми общински 
съветници, г-н председател, преди да кажа няколко думи за това, което гласувахме, 
искам да уточним някои неща. Първо, опозицията сме ние, представители на 
управляващата коалиция стоят тука вдясно ***, затова оттук нататък до края на това 
управление ние сме в опозиция, не сме управляващи. Има хора, които са 
представители на управляващата коалиция, така че те много добре изпълняват 
политиката на техните последователи. Искам да благодаря на всички, които гласуваха 
бюджета за 2022г., искам да благодаря на всички, които със своя вот гласуваха против 
бюджета на общината, но в крайна сметка да им благодаря затова, че намериха сили да 
останат в залата, защото преди една година нямаше в залата никой. Искам да 
благодаря и на тези, които напуснаха, но и със своето дейно участие в дебатите 
допринесоха за много доброто представяне на бюджета на общината за 2022г. 
Благодаря ви все пак. Бюджета на общината е строго регламентиран по законите на 
Министерството на финансите, но тъй като тази година изключително много 
закъсняхме с неговото приемане имам дълбоко съмнение, че някои от точките, които 
сме заложили за изпълнение вътре, могат да не се изпълнят. Другото, което е 
изключителното притеснение е неизвестността, в която се намираме, днеска лягаме с 
едни цени, утре сутринта не знаем с какво се събуждаме. И това не само ще въздейства 
на бюджета на общината за 2022 г. на хората, които стоят тука в залата, тъй като в 
последната една година те са най-много ощетени. Ще направим всичко възможно така 
предложения бюджет, с това кратко време до края на 2022г. да бъде изпълнен. Ще 
направим всичко възможно с всички сили и средства задачите, които сме си поставили  
да ги доведем до края. Имаше достатъчно дебати по време на бюджета, някои от тях 
бяха представени и по-точно заложени, че да няма субсидии за организациите, ами 
добре. Няма да има пенсионерски клубове, няма да има клубове на инвалида, няма да 
има социални дейности, няма да има представяне на общината никъде, това ли 
желаете, това ли ви е идеята. Няма да има читалища, няма да има музеи, това може би 
желаехте. Само, че има разумни хора в тази зала, които не искат това да се случи. 
Говорите, че общината продава, а някой някъде да е споменал, че общината ще купува 
където *** не знам друга община, поне не съм срещал някъде, която да купува, а тази 
година ние предлагаме в бюджета да осъществим две сделки, които да минат към 
общината. Теренът на който е спортната зала, ако не знаете да ви кажа, че досега беше 
частен, хората вече са я инициирали продажбата и ние затова предлагаме сума с която  
да закупим този терен. Толкова години тази зала, никой не направи една крачка да се 
поинтересуват кои са хората и изобщо искат ли да продадат терена, така че изпуснахме 
много моменти в които тя да бъде реновирана. Защото когато не е общинска 
собственост ние не можем да се възползваме от никакви средства и програми, а там 
можеше да стане една много хубава спортна зала, комбинирана волейбол, баскетбол, 
хандбал. Имаме достатъчно силни волейболисти, които са минали тука през годините, 
говоря от ранната детска възраст, които цял живот са мечтали да играят в някаква 
спортна зала и никой нищо не е направил досега. Не изтъквам нашата инициатива за в 
момента, просто правя съпоставка за това, което продаваме и това, което вземаме за 
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какво ни е. Питате за пералнята, пералнята се намира на територията на детската 
градина в с. Дебелт,  нормално е хората да предложат първо на нас ние да я закупим и 
ако бяхме отказали тогава щяха да я предложат на частни лица. Направили сме всички 
анализи, видели сме протоколите от годишните отчети на фирмата, така че сме 
преценили, че евентуално с контрагентите, които ги вземаме, пералнята ще бъде 
работеща и ще бъде на печалба. Говорим за детските градини, въпроси, нашите детски 
градини кога са имали такси, че аз просто не мога да се сетя в момента. Кога сме 
имали такси за детските градини, въведохме един храноден по 1,50лв., храноден на ден 
по 1,50лв., много добре знаете, че с 1,50, три пъти на ден, с десет и четири закуска как 
се изхранват децата в детската градина. Никога не сме имали такси, няма и да има, 
това е една социална услуга на общината, която така сме заварили, така ще бъде. Мога 
да успокоя всички организации, че те ще продължат да действат. Имаме си достатъчно 
пенсионерски клубове по селата, имаме си изключително добри певчески групи, 
когато и където и да отидат винаги ни представят и носят на първо място името на 
общината. Имаме си допълнителни клубове на територията на града, имаме си 
волейболен клуб, клуб по борба, футболен клуб, знаете, че всички те носят 
постижения за нашата община. Където и да са отишли никога не са се скрили под 
логото, че са от Бургас, винаги са казвали, че са от Средец и в крайна сметка всички 
тези постижения, които те носят за нашата община оправдават средствата, които ние 
им предоставяме. Имаме толкова талантливи млади деца и тях ако изтървем 
благодарение на управляващата коалиция и тогава какво да правим. Значи нищо, да 
спрем да работим, най-добре, стоят общинските съветници от управляващата 
коалиция, най-добре да спрем да работим да не функционира. 
 Янко Германов: Че кога сте работили. 
 Инж. Иван Жабов: Поне един покрив сме направили, каквото и да значи това. 
Наистина за тези десет години нищо не сме направили, но в крайна сметка то си остава 
черно на бяло ние няма да го вземем с нас. Там където отиваме нищо не вземаме, 
просто когато сме на този свят правим всичко възможно да оставим следа след нас, 
нищо друго не искаме, искаме да оставим една следичка. А цял живот, които са 
облагодетелствани от партията любима нищо не носят със себе си, те няма и да 
оставят. Благодаря ви. Честито. 
 Ръкопляскания в залата. 
 Кметът на общината излезе от залата. 
 Димитър Янков: Г-н кмете, почакайте, няма ли да ме изслушате, аз бях 
достатъчно възпитан да ви изслушам. От името на групата, все пак хубаво е поне, че 
сесията се снима, явно останалите медии не проявяват интерес, но в крайна сметка 
нашите съграждани ще чуят това, което ще кажем. Бях тръгнал да излизам, за да 
поискам от името на СДС, той кмета в този момент преустанови. Управляващи са тези, 
които имат мнозинство, така че никакви словесни еквилибристики не могат да 
променят въпросните факти. Г-н кмета, ако има предвид управляващите на 
национално ниво, да отиде в парламента там да ги държи тия речи, тука в Общински  
съвет – Средец е ясно кои са управляващите и те са десет човека. Не е лошо, че 
бюджета е бил приет, никой от нас не е казал, че тази община не трябва да има 
бюджет. Ние, това което казахме е, че този бюджет е порочно направен, защото, да, за 
едно е прав кмета, предстоят тежки месеци, но забележете, че те не са тежки само за 
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общинската администрация, ами за останалите най-вече, които плащат данъците, за да 
може да се издържа цялата тази общинска администрация, защото една голяма част от 
средствата идват за заплати извън делегираните държавни бюджети. И това нещо, ако 
не е станало ясно на все още останалите в залата на които благодаря, предайте го на 
вашите колеги. Спирам дотук, защото и г-н Кичев имаше желание да вземе думата. 
 Иван Кичев: Аз нямам желание да взема думата. Съжалявам, че г-н кмета 
толкова бързо се изнесе като за пореден път, само че наистина за информация на 
присъстващите ще направя две реплики по отношение на неговото изказване. Първо, 
по отношение на пералнята, никой от нас не е заявил, че сме против и още повече той 
заяви, че има разчети направени, сметки и т.н. Това нещо не беше ли редно да бъде 
внесено в общинския съвет да се разгледа и дето се казва да го гласуваме всички, не да 
има против. По отношение на нестопанските организации, този път съвсем искрено ще 
заявя, че наистина му завиждам на кмета за неговата възможност за импровизация и за 
изопачаване на нещата, както винаги го е правил разбира се. Аз зададох конкретен 
въпрос, после се извиних, че съм се подвел по две стойности в табличните и в 
писмения вид, които наистина не съм догледал, защото обема на бюджета е над триста 
страници, ако не знаете да ви кажа. И в тази връзка беше моето питане, нито някой  е 
казал, че сме против даването на средства за нестопански организации, нито против 
пенсионерски клубове, нито против каквото и да е било включено в неговата 
импровизация. Така че, г-жо Дамбулова, предайте му тези думи на г-н кмета и нека 
поне когато има хора присъстващи тук, да не си позволява да създава илюзионни 
мнения. Благодаря.  
 Динко Цъцаров: Благодаря на г-н Кичев. Петнадесет минути почивка. 
 Димитър Янков: Г-н председател, имам един упрек към вас. Днес допуснахте 
след като са минали дебатите и гласуванията за бюджета, допуснахте г-н кмета да си 
направи една пиар предизборна акция. Аз бих одобрил това да беше станало по време 
на бюджета, за да може да се опонира на всичко това, което той каза. Така лишихте 
останалите от възможност, той няма да дойде и за точка питания. 

Динко Цъцаров: Той поиска думата, освен  кмета,  вие също се изказахте. 
 

 Общински съвет излезе в обявената петнадесетминутна почивка. 
След изтичане на времето заседанието продължи с кворум от четиринадесет 

общински съветника. Отсъстваха общинските съветници Георги Вълчев и Димитър 
Янков.   
 
 Динко Цъцаров: Имаме кворум да продължим заседанието ТОЧКА СЕДМА – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване 
на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 70322.108.14, находящ се в 
землището на с. Суходол. 

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

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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          Председателят 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  № 502 
20 април 2022 година 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, 
ал.1 от ЗСПЗЗ, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 
 

1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъде разделен имот с 
идентификатор 70322.108.14 по КККР на с. Суходол с площ 187316 кв.м., нтп- 
пасище, в м.”Енчева могила”, като от същия се образуват два нови имота с площ 
1000 кв.м. и 186316 кв.м., съгласно предложение за отделяне на 1000 кв.м. от имот 
70322.108.14.  

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 
действия за разделяне на имот 70322.108.14 по КККР на с. Суходол. 
 

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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 Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 17974.42.918 по КККР на гр. Средец. 

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

 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят 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  № 503 
20 април 2022 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 одобрява оценката, изготвена от 

независим лицензиран оценител за поземлен имот с идентификатор 17974.42.918 в 
размер на 1670,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 17974.42.918 по КККР на 
гр.Средец с площ 2000 кв.м. с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, 
трета категория, в м.”Дервишки път”, с граници и съседи: 17974.42.917, 
17974.42.919, актуван с Акт за ЧОС №4479/31.03.2022 г., с начална тръжна цена 
1840,00 лева. 
 3. 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    - 
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  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев   за 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова   за 

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 
20273.37.91 по КККР на с. Дебелт. 

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

Йона Чобанова предложи началната тръжна цена на имота да бъде 500,00 лева на 
декар – 27500лв. първоначална тръжна цена. 

Други предложения не постъпиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване направеното предложение. 
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 504 

20 април 2022 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 одобрява оценката, изготвена от 

независим лицензиран оценител за поземлен имот с идентификатор 20273.37.91 в 
размер на 20 930,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 20273.37.91 с площ 55000 кв.м. 
в м.”Белия камън”, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, девета 
категория, с граници и съседи: 20273.37.32, 20273.37.33, 20273.37.34, 20273.37.37.35, 
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20273.37.97, 20273.37.90, 20273.37.92, 20273.37.91, актуван с Акт за ЧОС 
№4482/06.04.2022 г., с начална тръжна цена 27 500,00 лева. 
 3. 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    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев   за 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова   за 

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска 
собственост (ЧОС) в гр. Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 505 
20 април 2022 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, 
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ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 8200,00 лв. 

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

наддаване на Урегулиран поземлен имот XXX в кв.70, зона трета, с площ от 466 кв.м. 
по ПУП на гр. Средец, при граници на имота: УПИ XXVІ- 2162, УПИ XXXІІІ, УПИ 
XXXІ и улица, при начална тръжна цена в размер на 8 200,00  лв. /без вкл. ДДС/. 

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 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    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев   за 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова   за 

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

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

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

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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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  № 506 
20 април 2022 година 

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

местната администрация,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
               Отпуска еднократни финансови помощи на: 

 М. Д. П., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 М. И. К., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Ж. М. М., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 С. Г. И., живуща в с. М. – сумата от 50лева; 
 Г. Н. Ч., 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    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев   за 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова   за 

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на разрешение от общински 
съвет Средец за изграждане на „Мемориал на създателите на село Дюлево“ и 
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оказване на финансова помощ от общината в размер на 3х.лв.за изпълнение на 
проекта. 

Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване, 
социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" при общинска 
администрация.  
 Общинският съветник Даниел Чолаков приветства предложението и призова 
колегите си да го подкрепят. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 507 
20 април 2022 година 

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

местната администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 

 
1. Дава разрешение за изграждане на „Мемориал на създателите на село 

Дюлево“ в УПИ I, кв.38 на с. Дюлево. 
2. Отпуска 3000лв. /три хиляди лева/ за изграждане на мемориала. 
3. Сумата от 3000лв. за мемориала да бъде планирана в Местна дейност 759 

„Други дейности по културата“ в 5219 Придобиване на други ДМА. Същата сума от 
3000лв. да бъде намалена от 1020 в Местна дейност 759 „Други дейности по 
културата“ от бюджета на общината. 
 

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

Динко Цъцаров: Последна ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Питания. Писмени 
питания няма входирани в общинския съвет, ако имате устни по време на сесията,  
заповядайте. 

Иван Кичев: Първият ми въпрос е относно основен ремонт на ул. „Т. Николов“ 
където имаме 720х.лв. заложени основен ремонт в капиталовата програма. В същото 
време на 09.03. е обявена обществена поръчка за изпълнение на този ремонт, 
рехабилитация и реконструкция. 

Живка Маврова: Това е едно и също, рехабилитация и реконструкция е озаглавен 
целият проект по който имаме проектиране, а ул. „Т. Николов“ е част от този проект. 

Иван Кичев: Решение 965 от 07.08.2020г. с подпис с което се обявява спечелване 
на обществена поръчка от Пътно строителство – Бургас ЕООД на отсечките Факия – 
Момина църква, Долно Ябълково – Горно ябълково, Проход – Бистрец плюс две други 
интересни, Загорци – Суходол, Орлинци – Суходол, поръчката е за около 340х.лв. с 
ДДС. Някой може ли да отговори каква е съдбата на тази поръчка 2020г. е подписано 
решението за избор на изпълнител, прекратена ли е, в действие ли е. 

Адв. Ирина Камбурова: За да Ви отговоря просто трябва да се кача и да погледна 
в системата, наизуст ми е много трудно. Само кажете дата и решението. Как е 
озаглавена процедурата, какво пише в решението. 

Иван Кичев: Решението е относно избор на изпълнител Пътно строителство – 
Бургас ЕООД. Вие сте били председател на комисията, г-жа Дамбулова е разписала 
това решение. 

Адв. Ирина Камбурова: Ще се кача да проверя, за да ви кажа има ли сключен 
договор, това мога да го проверя по системата и да видя дали имаме отговор, след 
отговора обаче въпросите не към мен. 

Иван Кичев: На 11.08.2021г. е обявена обществена поръчка за изпълнение на 
ремонтни дейности от двата участъка Загорци – Суходол, Орлинци – Суходол, Средец 
– Проход, и прословутата наша любима отсечка Росокастро – Суходол разклона за 
Русокастро. 

Адв. Ирина Камбурова: За тази мога да ви дам директно отговор. Тя е 
прекратявана два пъти. 

Иван Кичев: На 07.01.2022г. е обявена прекратяваната. В същото време на 05.01. 
т.е. два дни преди да се прекрати тази поръчка обявявате друга обществена поръчка с 
абсолютно същите задачи.  

Адв. Ирина Камбурова: Обяснявам, тъй като процедурата по прекратяване в 
самата система, електронна система е  не дотам изгладена. Ако се зачетете подробно в 
публикуваните документи,  решението за прекратяване е със срок доста преди да бъде 
публикувано прекратяването. Тъй като обаче това решение подлежи на обект на 
обжалване, трябва да изтекат сроковете и едва след изтичане на сроковете за 
обжалване на това решение, изтичане на сроковете за подаване на информацията от 
централизираната система на ОП, че няма обжалване и съответно няма сключен 
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договор може да се обяви процедурата. Така, че няма нарушение, тя е прекратена. 
Самата система така е направена, прекратяването идва постфактум тъй като се 
съобразява с други срокове. След като реално е изтекъл срока за обжалване на 
процедурата няма пречка тя да бъде отново публикувана. 

Иван Кичев: Добре, ще Ви помоля тогава  поне на решението за прекратяване на 
10.12. е публикувано, вземете му сложете номер, сложете му дата и необходимите 
реквизити.  

Адв. Ирина Камбурова: Отговарям ви, няма как да бъде сложен номер, защото 
това е решение, което се създава в централизираната система, то го генерира, работим 
го в самата централизирана система и се подписва в самата централизирана система с 
подписа на кмета, което може да се види в точна минута, секунда кога е подписан в 
профила. Но решението дефакто и в момента когато отчитаме процедурите по 
обществени поръчки се отчита с извадка, вадят се с електронния подпис, няма как да 
сложим, защото системата не позволява. Те се генерират в самата система, реално след 
работата на комисията, изработените резултати, системата сама вкарва класиране, 
точките и пунктовете, които се основанието за прекратяване, така е изработена в 
момента самата система, обяснявам ви го, за да стане ясно. В момента давам ви и 
допълнение, имаме избран изпълнител и сме на етап сключването на договора, 
изпълнителя е поканен. 

Иван Кичев: Това Пътстрой ли е. 
Адв. Ирина Камбурова: Не мога да кажа как се казва фирмата, мисля че не е 

Пътстрой, друго е името, но ще ви подведа, ако кажа някое име в момента. 
Иван Кичев: Защото на прекратената е било Пътно строителство – Бургас, който 

каза че се е отказал. В тази ситуация, която ме интересува, има ли още при стартиране 
на процедурата и участие в нея, има ли някакви депозити да прави фирмата и в 
последствие това, че се е отказал някакви щети търпи ли. 

Адв. Ирина Камбурова: Не, по новите правила няма изискване за плащане на 
гаранции с изменение на Закона за обществените поръчки, но по старите правила 
имаше гаранция за участие, тя се освобождаваше или не се освобождаваше, ако се 
откажеш от договора, това обаче вече го няма от 2020г., така че всеки може да се 
откаже преди сключване на договора… 

Иван Кичев: Хайде ще ви помоля проверете и това кой е крайният изпълнител, 
защото аз мисля, че Пътстрой съм си записал, но не съм много сигурен. 

Адв. Ирина Камбурова: Ще го погледна и като ви върна за пътното строителство 
от 2020г. ще ви кажа и кой е избрания изпълнител, защото не мога да ги помня. Но 
това е по тази процедура това е информацията, два пъти е била прекратявана, единият 
проблема беше в самата система където ги подаваме, защото участниците не можеха 
да **** ценовите предложения, бяха заключени по някакъв начин, поради това се 
стигна да прекратяване. Следващият път се стигна до прекратяване по искане на  
изпълнителя, той каза, че няма възможност да я изпълни в предвид на това, че има 
промяна много на пазара в строителните материали и в цените, така че това беше 
причината да се откаже от сключването на договора. 

Динко Цъцаров: Г-жо Маврова, във връзка с жалбата от жителите на ул. „Ст. 
Караджа“ казахте, че предстои проектиране на тези улици. На какъв етап е, в какъв 
срок ще се случи това нещо. 
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Живка Маврова: Днеска приехте бюджета, тези средства са заложени в бюджета. 
Тепърва ще се сключи договор за проектиране.  

Динко Цъцаров: В какъв срок долу-горе да очакват хората. 
Живка Маврова: То ще бъде с обществена поръчка, обявявания. Предполагам, че 

още този месец ще бъде обявена. 
 Други питания не постъпиха. 
 
 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 
закри Тридесет и второто заседание на Общински съвет на община Средец.  
 

Всички изказвания, дебатите и направените предложения по докладните 
записки, могат да се видят и чуят от качения на сайта на общината в секция 
„Общински съвет” видеозапис на заседанието. 
 
 
27.04.2022г.  
 гр. Средец  
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Секретар:  

      /Красимира Георгиева/ 
 
 




