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Председател: 

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. № 96-00-13 

 23 декември 2020 год. 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 15 

На 16 декември 2020 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23, ал.4, т.1 и 

чл.28а, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

Решение №209 от 25.11.2020г. на Общински съвет – Средец, в часовия диапазон от 9.00 

до 16.00 часа се проведе Петнадесетото заседание на Общински съвет на община 

Средец. Заседанието се провежда в условията на извънредна епидемична обстановка. 

 В тази връзка и на основание  чл.28а, ал.3 от ЗМСМА, настоящото заседание беше 

свикано и се проведе от разстояние, като решенията включени в предложения дневен 

ред, бяха приети чрез неприсъствено гласуване, като се осигури спазването на 

условията за кворум и лично гласуване, гарантирането на участието, идентифицирането 

и начина на гласуване на всеки общински съветник. Съгласно приетите по време на 

заседанието на постоянните комисии правила за провеждане на заседанието от 

разстояние и приемане на решения чрез неприсъствено гласуване, всеки общински 

съветник получи лично и на електронната си поща формуляр за неприсъствено 

гласуване по дневния ред на сесията. До 15.00ч. на деня преди заседанието съветниците 

можеха да входират и предлагат изменения или допълнения на проектите за решения в 

докладните записки. В деня за провеждане на заседанието 16.12.2020г. в часовия 

диапазон от 9.00 до 16.00 часа, беше предоставена възможност на всеки от общинските  

съветници лично да представи в заседателната зала на ОбС, ет.1, стая №105 попълнен и 

подписан формуляр за неприсъствено гласуване, в който посочва начина /за, против, 

въздържал се/, по който гласува по предложените проекти за решения.  

При физическа невъзможност за лично представяне на формуляра за 

неприсъствено гласуване от някой от съветниците, беше предвидена възможност същия 
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да бъде посетен от председателя на Общинския съвет или от упълномощено от него 

лице на посочен от общинския съветник адрес. 

Към формуляра всеки съветник може да прикачи изявление и/или мотиви за 

начина, по който гласува. Същите ще бъдат приложени към официалния протокол от 

заседанието. 

 Настоящият протокол беше съставен, въз основа на постъпилите в Общински 

съвет формуляри от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване и 

мотиви. 

 Заседанието бе открито от председателя на Общински съвет – Динко Цъцаров в 

9.00 часа.  

 В заседанието взеха участие всичките седемнадесет общински съветника: 

  1.  Валери Димитров Ангелов 

2.   Владислава Станилова Цанева  

3.   Георги Димитров Вълчев  

4.   Даниел Николов Чолаков  

5.   Димитър Киряков Янков 

6.   Динко Янев Цъцаров 

7.   Иван Димитров Кичев 

8.   Ивелина Стоянова Стоянова 

9.   Йона Николова Чобанова  

10.  Красимира Янкова Георгиева 

11.  Лало Антонов Гюров 

12.  Мартин Тодоров Джермов 

13.  Петьо Георгиев Колеолов 

   14.  Стоянка Стоянова Кисьова 

   15.  Тодор Стаматов Стаматов 

   16.  Яна Иванова Биюкова 

   17.  Янко Калудов Германов 

 

                             

Председателят Динко Цъцаров предложи Петнадесетото заседание на Общински 

съвет – Средец да се проведе при следния проект за 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 

Средец, относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация; 

2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 

Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в 

Комисия по чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост; 
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3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по 

управление на отпадъците за 2021 година; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, 

собственост на община Средец през 2021 година; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Продажба на жилище по реда на чл. 14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията 

и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища в община Средец; 
6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 

общината в имот частна общинска собственост в УПИ VI-783, кв.68 в с. Дюлево; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 

общината в имот частна общинска собственост в УПИ I-631, кв.65 в с. 

Дюлево; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 

общината в имот частна общинска собственост в УПИ IХ-7, кв.6 в с. Голямо 

Буково; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 24712.2.336 

находящ се землището на с. Дюлево; 

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 59015.18.84 

находящ се землището на с. Пънчево; 

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  

1. Промяна предназначението на част от поземлени имоти: 

п.и. 17974.109.47-ЧОС, с акт № 3484/30.05.2017г., НТП “друг вид 

дървопроизводителна гора“, с обща площ 34588 кв.м., м. „Червен бряг“, и на 

п.и.17974.109.655 - ПОС, с акт №920/31.10.2017г., НТП „пасище“, с обща 

площ 20901 кв.м., м. „Малката река“, за изграждане на път до поземлени 

имоти п.и. 17974.109.36, п.и. 17974.109.39, п.и. 17974.109.44 и п.и.17974.109.46,  

всички частна собственост, с НТП “дървопроизводителна гора“, по КК на 

землището на гр.Средец общ.Средец, одобрена през 2018г., със заповед на 

изпълнителен директор на АГКК. 

2. Одобряване на текстова част  към задание одобрено с реш. 

№79/18.03.2020г. на О.С гр.Средец, за изработване на ПУП-ПП /парцеларен 

план/, за изграждане на път, през  поземлени имоти: 17974.109.655- ПОС, с 

НТП “пасище„ и 17974.109.47- ЧОС, с НТП “друг вид дървопроизводителна 

гора“, до поз. имоти: 17974.109.36,  17974.109.39, 17974.109.44  и 17974.109.46, 

всички частна собственост, с НТП „дървопроизводителна гора“, по КК на 

землището на гр.Средец общ.Средец. 

                  3. Промяна наименованието на парцеларния план  от: 
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   „ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на обслужваща улица и транспортен 

достъп през  п.и.17974.109.655- ПОС, с акт №920/31.10.2017г., НТП“ 

пасище“, м. „Малката река“, и   п.и. 17974.109.47- ЧОС с акт № 

3484/30.05.2017г., НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, м. „Червен 

бряг“, за второстепенна улица, и достъп до поземлени имоти п.и. 

17974.109.36, п.и.17974.109.39, п.и.17974.109.44 и п.и.17974.109.46, частна 

собственост, с НТП „дървопроизводителна гора“,  по КК на землището на 

гр.Средец общ.Средец“ в: 

   „ПУП-ПП /парцеларен план/ за изграждане на път през поз. имоти: 

п.и.17974.109.655- ПОС, с акт №920/31.10.2017г.,НТП “пасище“, м. „Малката 

река“, и  п.и.17974.109.47- ЧОС, с акт № 3484/30.05.2017г., НТП „друг вид 

дървопроизводителна гора“, м. „Червен бряг“,  за достъп до поз. имоти 

п.и.17974.109.36, п.и.17974.109.39, п.и.17974.109.44 и п.и.17974.109.46,  частна 

собственост, с НТП „дървопроизводителна гора“, по КК на землището на 

гр.Средец общ.Средец“, съгласно изискванията на чл.75 ал.2 от Закона за 

горите; 

12.  Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални 

дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократна 

финансова помощ; 

13. Питания. 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №15 на Общински 

съвет – Средец./ 

 

Гласуване по проекта за дневен ред: 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  17 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 

  4.   Даниел Николов Чолаков        за 

  5.   Димитър Киряков Янков   за 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев   за 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов        за 
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Приема се без изменение. 

 

ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка от Динко Цъцаров – 

Председател на Общински съвет – Средец, относно: Изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 

гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 12 гласа; “против” 

– 1 глас; “въздържали се” – 4 гласа, Общински съвет Средец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 224 
16 декември 2020 година 

 

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

- Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

както следва: 

1. Създава се нов чл. 28а,  със следния текст: 

Чл. 28а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, 

председателят на общинския съвет или председателят на съответната комисия 

свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за 

кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез 

видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за 

едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, 

намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и 

информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, 

председателят на общинският съвет  или председателят на съответната комисия 

може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се 

приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява 

спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(3)  За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските 

съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници 

подписват декларация за ползване на служебен имейл. 

   1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез 

видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за 

провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна 
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комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските 

съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя 

видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от 

заседанието. 

   2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено 

приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец 

на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна 

комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл 

попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – 

Средец: obs_sredec@abv.bg , в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, 

по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в 

дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските 

съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на 

постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на 

гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от 

общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските 

съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения 

се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с 

взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на 

постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни 

комисии и протоколиста. 

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в 

закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, 

включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските 

съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на 

Общинския съвет. 

(5) Когато заседанията на Общинския съвет се провеждат по реда на чл. 28а, по 

същия ред се уведомяват вносителите на докладни записки и кмета на общината, 

които по преценка могат да уведомят и други служители от администрацията, 

общинските предприятия и дружества. 

 

2. Създава се нов чл. 30а със следния текст: 

Чл. 30а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, след 

консултация с председателите на постоянните комисии, председателят на общинския 

съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично 

гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез 

технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане 

на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които 

отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират 

участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет 

може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез 

неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за 
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кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските 

съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници 

подписват декларация за ползване на служебен имейл.  

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще 

се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на 

заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските 

съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя 

видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от 

заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко 

излъчване на интернет страницата на Общински съвет, освен ако общинският съвет 

реши отделно заседание или част от него да бъде закрито. 

2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на 

служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за 

неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати 

от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес 

на Общински съвет – Средец: obs_sredec@abv.bg, в което посочва начина  /за“, 

„против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по 

въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските 

съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на 

постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на 

гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от 

общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските 

съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения 

се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.  

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в 

закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, 

включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските 

съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на 

Общинския съвет. 

(5)  Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.                     

(6)  Когато заседанията на Общинския съвет се провеждат по реда на чл.30а, по 

същия ред се уведомяват вносителите на докладни записки и кмета на общината, 

които по преценка могат да уведомят и други служители от администрацията, 

общинските предприятия и дружества. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  12 

                   “против” – 1 

               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 



8. 

 

  Председател: 

  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 

  5.   Димитър Киряков Янков       против 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 

ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна записка от Динко Цъцаров – 

Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от 

състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 

гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 14 гласа; “против” 

– няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет Средец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 225 
16 декември 2020 година 

 

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

местната администрация и във връзка с чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Избира за членове на Комисията за провеждане на публични търгове или 

публично оповестени конкурси общинските съветници: Петьо Колеолов и Валери 

Ангелов. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  14 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 3 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 



9. 

 

  Председател: 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 

  4.   Даниел Николов Чолаков        за 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов        за 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Определяне на план-сметка за приходите и 

разходите на дейностите по управление на отпадъците за 2021 година. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 

гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 13 гласа; “против” 

– 3 гласа; “въздържали се” – 1 глас, Общински съвет Средец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 226 
16 декември 2020 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.66 ал.1 и ал.4 от ЗМДТ и чл.21 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема план-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за 

дейностите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за 

почистване на обществени територии за 2021 година както следва: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. 

 

  Председател: 

  

 

План-сметка на приходите и разходите от ТБО  

за 2021г. 

 
 

1. ПРИХОДИ СУМА 

1.1. Такса БО от  граждани                               220 000,00 лв.  

1.2. Такса БО от юридически лица       540 000,00 лв.  

1.3. Други собствени средства        536 494,00лв.  

1.4. Преходен остатък от целева субсидия – КР        21 566,00 лв.  

1.5. Целеви средства  от РИОСВ отчисления по чл.64      225 000,00 лв.  

OБЩО ПРИХОДИ   1 543 060,00 лв.  

2. РАЗХОДИ   

2.1. Сметосъбиране и сметоизвозване      618 286,00 лв.  

2.2. Обезвреждане на БО /вкл.поддържане на депо/ 3000 тона * 27,60 лв.        82 800,00 лв.  

2.3. Отчисления по чл. 60 от ЗУО 3000 тона* 8,60 лв.        25 800,00 лв.  

2.4. Отчисления по чл. 64 от ЗУО  3000 тона* 82,00 лв.      246 000,00 лв.  

2.5. Закупуване на нови съдове за битови отпадъци.        75 000,00 лв.  

2.5. Поддържане на обществени територии      306 609,00 лв.  

2.6. Други /такси, винетки, застраховки/        17 000,00 лв.  

2.7. Придобиване на ДМА      171 565,00 лв.  

OБЩО РАЗХОДИ   1 543 060,00 лв.  

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – 3 

               “въздържали се” – 1 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        против 

  4.   Даниел Николов Чолаков        против 

  5.   Димитър Киряков Янков        против 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 



11. 

 

  Председател: 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов        за 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен план за ползване на 

дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2021 година. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 

гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 13 гласа; “против” 

– няма; “въздържали се” – 4 гласа, Общински съвет Средец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 227 
16 декември 2020 година 

 

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

администрация и чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

   1. Приема и одобрява Годишен план за ползване дървесина от горски 

територии, собственост на община Средец през 2021 година в размер на 23 000 

плътни м3. 

 2. Добивът и продажбата на дървесина да се осъществи по един от следните 

начини: 

    2.1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен: 

                ●     иглолистна дървесина в размер на                   3 000 м3  

    2.2. Чрез добив и продажба на добита дървесина: 

      ●     широколистна дървесина в размер на             20 000 м3 

 

 



12. 

 

  Председател: 
 



13. 

 

  Председател: 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 

  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов        за 

 

 

ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл. 14, ал.1, т.4 

от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 

гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 14 гласа; “против” 

– няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет Средец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 228 
16 декември 2020 година 

 

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

администрация, чл.35, ал.1 и  чл.47, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 

ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл. 14, ал.1, т.4 от Наредбата за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища в община Средец, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 



14. 

 

  Председател: 

 

1. Определя за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 

наддаване на Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.34 с площ от 1350 кв.м., ведно с 

построена в него панелна жилищна сграда със ЗП от 55 кв.м. по ПУП на с. Факия, при 

граници на имота: УПИ ІV-254, УПИ VІ, УПИ І-256 и улица. 

2. Одобрява началната тръжна цена на имота в размер на 7 700,00 лв. без вкл. 

ДДС, съгласно чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. 

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 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  14 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 3 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 

  4.   Даниел Николов Чолаков        за 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов        за 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 

съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост в УПИ 

VI-783, кв.68 в с. Дюлево. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 

гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 14 гласа; “против” 

– няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет Средец прие 

 



15. 

 

  Председател: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 229 
16 декември 2020 година 

 

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

администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби от Закона за 

устройство на територията, във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява цената на правото на собственост на 55/ 1175 кв.м. идеални части, 

придаваеми от улица към УПИ VІ – 783 в кв.68 по ПУП на с. Дюлево, отреден за 

жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 

330,00 лв. /без вкл. ДДС/.  

           2. Продава на „К.“ ЕООД  55/ 1175 кв.м. идеални части, придаваеми от улица 

към УПИ VІ – 783 в кв.68 по ПУП на с. Дюлево, отреден за жилищно строителство,  

при граници на имота: УПИ V-723, улица, УПИ ІV  и УПИ VІІ - 737, за сумата от 

330,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 

дела на Общината със съсобственика. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  14 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 3 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 

  4.   Даниел Николов Чолаков        за 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов        за 

 



16. 

 

  Председател: 

 

ТОЧКА СЕДМА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 

съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост в УПИ 

I-631, кв.65 в с. Дюлево. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 

гласуват общинските съветници. 

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 14 гласа; “против” 

– няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет Средец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 230 
16 декември 2020 година 

 

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

администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби от Закона за 

устройство на територията, във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

           1. Одобрява цената на правото на собственост на 30/ 1295 кв.м. идеални части, 

придаваеми от улица към УПИ І – 631 в кв.65 по ПУП на с. Дюлево, отреден за 

жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 

180,00 лв. /без вкл. ДДС/.  

           2. Продава на С. Т. И. 30/ 1295 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 

УПИ І – 631 в кв.65 по ПУП на с. Дюлево, отреден за жилищно строителство,  при 

граници на имота: УПИ ІІ-631, УПИ XІІІ-632 и улица, за сумата от 180,00 лв. /без вкл. 

ДДС/. 

 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 

дела на Общината със съсобственика. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  14 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 3 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 

  4.   Даниел Николов Чолаков        за 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 



17. 

 

  Председател: 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов        за 

 

 

ТОЧКА ОСМА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 

съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост в УПИ 

IХ-7, кв.6 в с. Голямо Буково. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 

гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 15 гласа; “против” 

– няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет Средец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 231 
16 декември 2020 година 

 

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

администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби от Закона за 

устройство на територията, във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

           1. Одобрява цената на правото на собственост на 90/ 667 кв.м. идеални части, 

придаваеми от улица към УПИ ІX – 7 в кв.6 по ПУП на с. Голямо Буково, отреден за 

жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 

510,00 лв. /без вкл. ДДС/.  

           2. Продава на Р. И. С. 90/ 667 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 

УПИ ІX – 7 в кв.6 по ПУП на с. Голямо Буково, отреден за жилищно строителство,  

при граници на имота: УПИ X-5, УПИ VІІ- 6, УПИ VІІІ – 8 и улица, за сумата от 510,00 

лв. /без вкл. ДДС/. 

 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 

дела на Общината със съсобственика. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  15 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 



18. 

 

  Председател: 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 

  4.   Даниел Николов Чолаков        за 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев   за 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов        за 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с 

идентификатор 24712.2.336 находящ се землището на с. Дюлево. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 

гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 15 гласа; “против” 

– няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет Средец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 232 
16 декември 2020 година 

 

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

администрация, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.1 от ЗСПЗЗ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде разделен имот с идентификатор 24712.2.336 по КККР 

на с. Дюлево с площ 56263 кв.м., нтп – пасище, в м.”Демердежки път”, като от същия 

се образуват два нови имота с площ 4300 кв.м. и 51963 кв.м., съгласно скица-

предложение за отделяне на 4300 кв.м. от имот 24712.2.336.  

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 

действия за разделяне на имот 24712.2.336 по КККР на с. Дюлево. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  15 



19. 

 

  Председател: 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 

  4.   Даниел Николов Чолаков        за 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев   за 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов        за 

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с 

идентификатор 59015.18.84 находящ се землището на с. Пънчево. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 

гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 15 гласа; “против” 

– няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет Средец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 233 
16 декември 2020 година 

 

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

администрация, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.1 от ЗСПЗЗ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде разделен имот с идентификатор 59015.18.84 по КККР 

на с. Пънчево с площ 36191 кв.м., нтп – пасище, в м.”Мая баир”, като от същия се 

образуват два нови имота с площ 3000 кв.м. и 33191 кв.м., съгласно предложение за 

отделяне на 3000 кв.м. от имот 59015.18.84.  

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 

действия за разделяне на имот 59015.18.84 по КККР на с. Пънчево. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 



20. 

 

  Председател: 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  15 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 

  4.   Даниел Николов Чолаков        за 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев   за 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов        за 

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван 

Жабов – Кмет на община Средец относно:  

1. Промяна предназначението на част от поземлени имоти: п.и. 

17974.109.47-ЧОС, с акт № 3484/30.05.2017г., НТП “друг вид дървопроизводителна 

гора“, с обща площ 34588 кв.м., м. „Червен бряг“, и на п.и.17974.109.655 - ПОС, с акт 

№920/31.10.2017г., НТП „пасище“, с обща площ 20901 кв.м., м. „Малката река“, за 

изграждане на път до поземлени имоти п.и. 17974.109.36, п.и. 17974.109.39, п.и. 

17974.109.44 и п.и.17974.109.46, всички частна собственост, с НТП 

“дървопроизводителна гора“, по КК на землището на гр.Средец общ.Средец, 

одобрена през 2018г., със заповед на изпълнителен директор на АГКК. 

2. Одобряване на текстова част  към задание одобрено с реш. 

№79/18.03.2020г. на О.С гр.Средец, за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/, за 

изграждане на път, през  поземлени имоти: 17974.109.655- ПОС, с НТП “пасище„ и 

17974.109.47- ЧОС, с НТП “друг вид дървопроизводителна гора“, до поз. имоти: 

17974.109.36,  17974.109.39, 17974.109.44  и 17974.109.46, всички частна собственост, 

с НТП „дървопроизводителна гора“, по КК на землището на гр.Средец общ.Средец. 

                  3. Промяна наименованието на парцеларния план  от: 

 „ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на обслужваща улица и 

транспортен достъп през  п.и.17974.109.655- ПОС, с акт №920/31.10.2017г., НТП“ 

пасище“, м. „Малката река“, и   п.и. 17974.109.47- ЧОС с акт № 3484/30.05.2017г., 

НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, м. „Червен бряг“, за второстепенна 

улица, и достъп до поземлени имоти п.и. 17974.109.36, п.и.17974.109.39, 



21. 

 

  Председател: 

п.и.17974.109.44 и п.и.17974.109.46, частна собственост, с НТП 

„дървопроизводителна гора“,  по КК на землището на гр.Средец общ.Средец“ в: 

   „ПУП-ПП /парцеларен план/ за изграждане на път през поз. имоти: 

п.и.17974.109.655- ПОС, с акт №920/31.10.2017г.,НТП “пасище“, м. „Малката река“, 

и п.и.17974.109.47- ЧОС, с акт № 3484/30.05.2017г., НТП „друг вид 

дървопроизводителна гора“, м. „Червен бряг“, за достъп до поз. имоти 

п.и.17974.109.36, п.и.17974.109.39, п.и.17974.109.44 и п.и.17974.109.46,  частна 

собственост, с НТП „дървопроизводителна гора“, по КК на землището на 

гр.Средец общ.Средец“, съгласно изискванията на чл.75 ал.2 от Закона за горите. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 

гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 15 гласа; “против” 

– 1 глас; “въздържали се” – 1 глас, Общински съвет Средец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 234 
16 декември 2020 година 

 

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

местната администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

ОДОБРЯВА: 1. Промяна предназначението на части от поземлени имоти 

общинска собственост както следва: от п.и. с идентификатор 17974.109.47, с НТП 

„друг вид дървопроизводителна гора“, м.„Червен бряг“, ЧОС, с площ 34 588 дка е 

образуван проектен имот с идентификатор 17974.109.721 с НТП път, с площ 0.949 дка. 

от и п.и с идентификатор 17974.109.655, с НТП пасище, м. „Малката река“, ПОС  е 

образуван проектен имот с идентификатор 17974.109.726 с НТП - път, с площ 0,970 

дка. 

2. Одобрява допълнение текстова част към задание одобрено с реш. 

№79/18.03.2020г. на ОС гр. Средец, за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/, за 

изграждане на път, през поз. имоти: 17974.109.655- ПОС, с НТП-пасище и 

17974.109.47- ЧОС, с НТП-друг вид дървопроизводителна гора, до поз. имоти: 

17974.109.36, 17974.109.39, 17974.109.44 и 17974.109.46, всички частна собственост, с 

НТП „дървопроизводителна гора“,  по КК на землището на гр. Средец общ.Средец. 

3. Промяна наименованието на парцеларния план  от: 

 „ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на обслужваща улица и транспортен достъп 

през п.и.17974.109.655- ПОС, с акт №920/31.10.2017г., НТП- пасище, м.„Малката 

река“, и п.и. 17974.109.47- ЧОС, с акт № 3484/30.05.2017г., НТП „друг вид 

дървопроизводителна гора“, м.„Червен бряг“,  за второстепенна улица,  и достъп до  

п.и.17974.109.36, п.и.17974.109.39, п.и.17974.109.44 и п.и.17974.109.46, частна 

собственост, с НТП “дървопроизводителна гора“, по КК на землището на гр.Средец 

общ.Средец“ в: 

„ПУП-ПП /парцеларен план/ за изграждане на път, през  п.и.17974.109.655- ПОС, с акт 

№920/31.10.2017г., НТП “пасище“, м. „Малката река“, и п.и. 17974.109.47- ЧОС 

собственост, с акт № 3484/30.05.2017г., НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, 



22. 

 

  Председател: 

м.„Червен бряг“, до п.и. 17974.109.36, п.и.17974.109.39, п.и.17974.109.44 и 

п.и.17974.109.46,  частна собственост, с НТП „дървопроизводителна гора“, по КК на 

землището на гр.Средец общ.Средец“, съгласно изискванията на чл.75 ал.2 от Закона за 

горите. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  15 

                   “против” – 1 

               “въздържали се” – 1 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев        против 

  4.   Даниел Николов Чолаков        за 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев   за 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов        за 

 

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от постоянната 

комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 

гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 15 гласа; “против” 

– няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет Средец, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 235 
16 декември 2020 година 

 

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

местната администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 



23. 

 

  Председател: 

 Отпуска еднократна финансова помощ на Г. Т. М. живуща в гр.Средец, ул. 

„Максим Горки” №27 – сумата от 100лева. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Участвали – 17 

Гласували: “за” –  15 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 

2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 

  4.   Даниел Николов Чолаков        за 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 

  6.   Динко Янев Цъцаров   за 

  7.   Иван Димитров Кичев   за 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 

  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  11.  Лало Антонов Гюров   за 

  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 

  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 

  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов        за 

 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Питания. 

  

Приложени: 

Питане с вх.№ 97-00-151/20.11.2020г. 

Отговори с вх.№ 97-00-151/15.12.2020г. 

 



24. 

 

  Председател: 



25. 

 

  Председател: 



26. 

 

  Председател: 



27. 

 

  Председател: 
 



28. 

 

  Председател: 

До края на заседанието няма входирани или изпратени по е-mail нови питания от 

страна на общинските съветници. 

          В 16.00 часа Председателят Динко Цъцаров закри Петнадесето заседание на 

Общински съвет на община Средец. 

 

 

 

21.12.2020г.         

 гр. Средец 

 

 

 

 

Изготвил протокола:                      

     /Даниела Петрова/ 

 

 

 

 

 

 

                                                              Председател: 

                                                                                   /Динко Цъцаров/ 

 




