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На 25 март 2015 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 т.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.29 
ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец и 
взаимодействието му с общинската администрация в зала №1 на общинска 
администрация от 9.30 часа се проведе Петдесет и седмото заседание на Общински 
съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: кмета на община Средец инж. Иван Жабов; зам.-
кмета на община Средец – Николина Дамбулова; Георги Станилов – секретар на 
общината; адв. Ирина Камбурова-Тунтева; кметове и кметски наместници на населени 
места в общината; директори на дирекции и представители при общинска 
администрация; гости. 

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника:  
1. Георги Димитров Вълчев  
2. Петър Славов Ангелов 
3. Иванка Йорданова Ковачева   
4. Димитър Нейчев Калайджиев 
5. Марин Георгиев Клинков  
6. Росица Миткова Василева-Илиева 
7. Георги Стойков Георгиев 
8. Никола Димов Чолаков 
9.  Янка Атанасова Стойчева 
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10.  Красимира Славова Кадийска-Георгиева  
11.  Петьо Георгиев Колеолов 
12.  Янко Калудов Германов 
13.  Ненчо Атанасов Ненчев 
14.  Стоянка Тодорова Иванова    
15.  Димитър Киряков Янков 
16.  Динко Янев Цъцаров 

 
Отсъства по уважителни причини Надежда Ангелова Палова. 

  
Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми дами и господа общински съветници, 

уважаеми г-н кмете, уважаеми гости, откривам Петдесет и седмото заседание на 
Общински съвет – Средец. Колеги, имате думата за предложение за секретар на 
днешното заседание. … Ако няма предложения, предлагам г-н Димитър Калайджиев 
за секретар на днешното заседание. Който е съгласен г-н Калайджиев да стане 
секретар на Петдесет и седмото заседание на общински съвет – Средец, моля да 
гласува „за”, „против”, въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас,  
предложението се прие и г-н Димитър Калайджиев зае своето място. 

Динко Цъцаров: Колеги, пред вас е проекта за дневен ред на предстоящата сесия 
с две промени: едната е която говорихме на комисиите т.11 - докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Удостояване на БРИГАДЕН 
ГЕНЕРАЛ ПРОФ. НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ПЕТРОВ със званието „ПОЧЕТЕН 
ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ” да стане т.2. и да се допълни с постъпили две 
докладни: Докладна записка от д-р Красимира Кадийска-Георгиева – Председател на 
постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 
подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи; Докладна 
записка от Стоянка Иванова – Председател на постоянната комисия по „Образование, 
култура и вероизповедания”, относно: Предоставяне на стипендии на студенти, 
съгласно Наредбата за отпускане на стипендии от Община Средец. Г-н Ангелов. 

Инж. Петър Ангелов: Аз приветствам това изместване на точката за 
удостояване със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ” да е на 
втора позиция и дори мисля, че в оставащото време когато има такива докладни би 
било хубаво да са на специална тържествена сесия, но това за момента е добро. Имам 
едно предложение друго, т.27 да стане т.3 в дневния ред. Във връзка с опита, който 
имаме, говоря за заседанията на постоянните комисии, когато там възникват 
разисквания по такива точки, те обикновено предизвикват дебати и на самото 
заседание на общинския съвет. И понеже, аргумента ми е, че докладните са доста и 
тогава ще сме уморени, и ако искаме по-прецизно да я видим тази докладна би било 
добре да е в началото. Това ми е единствения аргумент, моля да го подложите на 
гласуване, надявам се колегите да ме подкрепят. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други предложения за изменения на дневния 
ред. … Ако няма подлагам на гласуване предложението на г-н Ангелов т.27 да стане 
т.3, а другите да се пренаредят. Който е съгласен с предложението на г-н Ангелов 
моля да гласува „за”, „против”, въздържали се”.  
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 3. 
Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.   
В залата влезе адв. Никола Чолаков. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за дневен ред с 

направените изменения и допълнения. 
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Петдесет и седмото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Питания;  
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Удостояване на БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ПРОФ. НИКОЛАЙ КИРИЛОВ 
ПЕТРОВ със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ”; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот №223001, 223002, 223003, 223004, 223005 находящи се в 
землището на гр. Средец; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет на „Програма за управление на отпадъците” за 2014 година; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за 2016г. – 2018г. на 
постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности на 
община Средец и Прогноза за приходите и разходите за периода 2016г.-2018г. 
и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година за „МБАЛ 
Средец” ЕООД; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на план за действие на община Средец в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация 2012г.-2020г.; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на 
социалните услуги за 2014 год. и Разглеждане приемане на Годишен план за 
2016 година; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинска 
програма за закрила не детето за 2014 година и проект на Общинска 
програма за закрила на детето за 2015 година; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2014 година; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план 
по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС към 31.12.2014 година; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост в 
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изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имот общинска 
собственост през 2014 година;  

12.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –  
Средец относно: Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на 
управител на „Медицински център І” ЕООД  гр. Средец и възлагане на 
управлението на дружеството; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Пътни разходи на служител от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. 
Загорци; 

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 
000042 м. ”До село” по КВС на с. Пънчево; 

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

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Изменение на подробния устройствен план – плана за регулация и 
застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.27А гр. Средец; 

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Одобряване на подобрен устройствен план – парцеларен план /ПУП-
ПП/ за ПИ №000009 по КВС на с. Орлинци; 

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №217001 м. 
„Караганица” по КВС на с. Момина църква; 

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Упълномощаване на представител на община Средец за участие в 
общото събрание на Асоциацията на ВиК и определяне на позиция и мандат 
по решенията, които следва да се вземат; 

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

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

22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на 
дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІІ-
152, 153, в кв.15 с. Голямо Буково; 

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

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

относно: Продажба на имот №002012 находящ се в землището на с. Момина 
църква; 

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на имот №000505 находящ се в землището на гр. Средец; 

27.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на имот №015085 находящ се в землището на с. Дюлево; 

28.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на имот №031190 находящ се в землището на гр. Средец; 

29.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на имот №000156 находящ се в землището на гр. Средец; 

30.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на имот №000408 находящ се в землището на с. 
Богданово; 

31.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на имот №000510 находящ се в землището на гр. Средец; 

32.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на имот №015159, 015160 находящи се в землището на с. 
Дюлево; 

33.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Отдаване под аренда на поземлен имот №051006 находящ се в 
землището на с.Драчево; 

34.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти, находящи се на 
територията на с. Малина, с. Росеново, с. Богданово; 

35.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за 
ползване за стопанската 2014/2015 година; 

36.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Определяне на мери и пасища от общинския поземлен фонд за общо 
и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ за стопанската 2014/2015 година; 

37.  Докладна записка от д-р Красимира Кадийска-Георгиева – Председател на 
постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 
подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи; 

38.  Докладна записка от Стоянка Иванова – Председател на постоянната 
комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, относно: 
Предоставяне на стипендии на студенти, съгласно Наредбата за отпускане 
на стипендии от Община Средец. 

 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 57 на 

Общински съвет – Средец./ 
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Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ПЪРВА – Питания към кмета и 

администрацията. Г-жо Ковачева имате думата. 
Д-р Иванка Ковачева: Благодаря Ви, аз зададох въпроса и на комисиите, предвид 

на това, че г-н кмета отсъстваше имам питания относно положението и 
местоположението на пазара, който доста време вече е на зеленчуковия пазар и искам 
да запитам кмета и общинска администрация – не смятате ли, че в момента 
положението е доста опасно за всички граждани на града. Освен това WC не работи, 
има ли възможност да се ремонтира, няколко пъти се ремонтираше, повдигаше се 
въпроса тук, дали няма възможност за химическа WC. Другото ми питане е пак във 
връзка с пазара – какво смятате за в бъдеще с пазара, с местоположението и с начина 
за използване и функциониране на пазара. И още едно питане във връзка с водата – 
през изминалата седмица всички знаем колко беше мръсна, пуска се вода през 
крановете, в момента питат ме и мен има ли анализ на водата, годна ли е за пиене и на 
какво се дължи това. Благодаря. Ако не можете да ми отговорите за бъдещето на 
пазара какви са вижданията на общинска администрация, може и в писмен вид 
допълнително, но като информация просто това вълнува хората, на кръстовище е, 
опасно е и затова задавам въпросите. 

 Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Аз само по процедура. Добре е преди да продължим с питанията 

да дадем възможност за отговорите от миналото заседание.  
Отговора прочете Марин Комитов – помощник лесничей ОП „Общински гори”. 
Приложен е текста на отговора. 
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  Динко Цъцаров: Имаше входирано питане от г-жа Палова, относно 

асфалтирането на улиците в град Средец. Има  отговор. Г-жа Гъркова ще го прочете. 
 Отговорът е съгласно приложеното писмо. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 8. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 9. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 10. 
 Динко Цъцаров: Благодаря Ви г-жо Гъркова. Г-н Ангелов, Вие имате питане 

от предното заседание. 
 Инж. Петър Анжелов: На мен ми беше отговорено по убедителен начин. 

Системата вече работи. 
 Динко Цъцаров: Разбрах. Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Значи аз първо искам да благодаря за отговора, доволен съм от 

него. Имам две питания, едното е в продължение на част от този отговор, в тази 
връзка. Лично знам, че създаването на общинската охрана, което беше едно от 
действията на ръководството от самото начало, имаше едно превантивно желание да 
се борим с битовата престъпност и кражбите на територията на община Средец, това 
беше в основата и на предизборната програма с която г-н Жабов спечели кметския 
мандат. Искам да знам в тази връзка, има ли някакво сравнение, което да е направено 
тези три години, вече четвърта, намалели ли са кражбите най-вече по селата, битовата 
престъпност намаляла ли е, едно сравнение да се направи, писмено естествено на 
следващото заседание. Вторият ми въпрос е следния: във връзка с идеята за 
санирането, докъде е стигнало на територията на община Средец това саниране. 
Събрани ли са документи, има ли да речем блокове, колко са на брой и това е. 

Динко Цъцаров: Има ли човек да отговори. … В писмен вид. Други питания 
колеги. Г-н Ненчев. 

Ненчо Ненчев: Аз всъщност ще повторя питането от предишна сесия. Беше ни 
обещано, че ще ни бъде представен списък поименен на улиците, които ще предстоят 
за ремонтиране, когато гласувахме бюджета. Сега ако не е готов, не е необходимо 
веднага да го представите, но може да го получим поне преди 15.12.2015г. 

Динко Цъцаров: Други въпроси колеги. … Ако няма други въпроси да преминем 
към точка втора от дневния ред. 

Д-р Иванка Ковачева: Г-н Кмете на мен в писмен вид ли ще отговорите, просто 
като информация искам, защото вълнува хората. 

Инж. Иван Жабов: Пазара временно е преместен от градината на мястото 
където е зеленчуковия пазар във връзка с наводненията, които се получиха през месец 
февруари. В момента изчакваме да се отдръпнат водите от зелените площи, за да 
могат да подсъхнат. Превантивно премахваме всички дървета, които бяха съборени от 
бурята и правим инвентаризация на местата където се поставя самия пазар дали има 
опасност за почистване горе от короните на дърветата, за да няма опасност за хората, 
които предлагат стоки за купувачите, така че той ще бъде преместен долу.  

 Д-р Иванка Ковачева: В рамките на … 
 Инж. Иван Жабов: Нека още малко да подсъхне терена, тъй като зелените 

площи сега в момента знаете когато е кално. 
 Д-р Иванка Ковачева: Много е опасно просто в момента. 

Инж. Иван Жабов: Знам, че е опасно, също имаме сигнали, разговаряме със 
служителите на реда. Ще подновим ремонтите дейности на WC, така или иначе ще 
бъде завършена. За водата, информацията от ВиК-Средец е профилактика на 
водоснабдителната система. 

 Д-р Иванка Ковачева: Годна ли е за пиене в момента. 
   Инж. Иван Жабов: Нямам информация. 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Удостояване на 
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ПРОФ. НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ПЕТРОВ със званието 
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ”.  

Докладва Сергей Стоилов – директор на дирекция „Образование, социални 
дейности, култура и спорт” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 895 
    25 март 2015 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.28 и чл.29, т.2 от Наредбата за 

символиката на община Средец, Общински съвет – Средец удостоява бригаден 
генерал проф. Николай Кирилов Петров със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА 
ОБЩИНА СРЕДЕЦ”. 

 
 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №223001, 
223002, 223003, 223004, 223005 находящи се в землището на гр. Средец. 

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

В залата влезе Петьо Колеолов. 
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Янков. 
Инж. Димитър Янков: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости, 

дами и господа, аз държах първи да се изкажа по тази докладна, тъй като тя е малко на 
горска тематика. Искам така от моята професионална реализация и за всички, които не 
са били в този общински съвет искам да направя една ретроспекция назад да се върна, 
защото това е стар проблем, тези които са били в предния ОбС от предния мандат са 
запознати. Става въпрос за следното нещо, това са горски имоти, залесени територии в 
местността „Божура” в землището на град Средец, за която местност има изготвен 
подробен устройствен план с цел това да се превърне във вилно селище. След време 
тенденцията е тези горски имоти в даден момент да станат урегулирани поземлени 
имоти т.нар. УПИ – кратко и да бъдат закупени от граждани или от съответни 
инвеститори, дали за отдих било или за бизнес, там вече има отделени съгласно 
определените зони в подробния устройствен план /ПУП/. Къде е тука по принцип 
проблема с въпросната продажба, проблема с въпросната продажба е както беше 
проблема и с продажбите преди някъде около седем години ми се струва, когато се 
реализираха първите продажби. Става въпрос за следното нещо, тези имоти пише 
залесена територия с отреден УПИ, истината обаче е, че тези имоти не са УПИ-та, не 
са урегулирани поземлени имоти, а към настоящия имот са си чисто горски имоти. 
Продавайки ги като горски имоти, обаче ние поставяме малко така и купувачите в 
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едно такова положение, те ги вземат с някаква съвършено друга цел, а 
същевременно не могат да реализират тази цел. Другото което е, когато се продават по 
този ред не може да се достигне в никакъв случай истинската цена, която би могла да 
се реализира в бъдещ план за тези имоти. Имам предвид те ако бъдат изключени от 
горския фонд, като им бъде сменено предназначението, респективно цената ще им 
бъде значително по-голяма. В този случай те са посочени цени от порядъка на 
квадратен метър идва 2,45-2,50/60 стотинки някъде. Само за съпоставка ще ви кажа 
какви са били предните реализирани сделки преди години, средната начална цена на 
кв.м. е била 24лв., а достигната 26,50лв. на кв.м. Имайте предвид че цената на кв.м. 
абсолютно е не съотносима с предложената към настоящия момент, тя е почти десет 
пъти по-висока от осъществени сделки в периода 2007-2011г., за да не объркам 
точната година. Сега, много лесно можете да се подведете колеги, гледайки 
оценителя, изготвената оценка на оценителя на горски имоти. Ще кажете добре де, 
този оценител какво е гледал, че е сложил такива цени, това не трябва да ви подвежда, 
тези цени са примерно, ако тези горски имоти се купуват да бъдат реализирани като 
гора, но те не се купуват да бъдат реализирани като гора, те се купуват със съвършено 
друга цел. Само ще ви посоча, че при оценка на един имот при предните продажби е 
37 035лв. на цял имот говоря, началната цена е била 22 920, а достигната 25 250, 
виждате драстични разлики. Сега към настоящия момент, защото трябва да направя 
някакво предложение, казвайки всичко това, според мен е абсолютно много трудно да 
определим каква е действителната стойност на тези имоти. Те в конкретния случай аз 
ако трябва да дам предложение за цена, честно да  ви кажа не мога да дам 
предложение за цена, защото все едно да гледам тавана и да сложа някаква цена, 
виждате драстичните разлики какви са. Но първите купувачи, които са ги купували, аз 
съм убеден, че са дали тези пари считайки, че те ще вземат УПИ, иначе не си 
обяснявам, защо са платили въпросните високи суми, макар че там пише, че е залесена 
територия отредена като УПИ. Според мене – първо, тази цена абсолютно не е 
съотносима, второ – много трудно ние можем да определим адекватна цена и затова 
давам следното предложение колеги, въпросните имоти да бъдат предоставени за 
продажба след като им бъде сменено предназначението по съответния ред от 
общината, след което тогава да се дадат на продаване. По този начин няма да има 
подвеждане и действително един оценител може да направи адекватна оценка на един 
вече урегулиран поземлен имот. Затова моето предложение чисто и просто, първо да 
не се приема докладната в този й вид и второ да се вземе решение да се впише 
примерно, продажбите да се осъществят след промяна на предназначението на тези 
имоти и останалите, ако има такива. Тази промяна на предназначението може да става 
на вълни, може да не са, защото там има и някакъв финансов аспект. Сменя се 
предназначението на част от имотите – продават се, сменя се предназначението на 
друга част от имотите – тогава се продават, но се продават като УПИ, а не като горски 
територии. Благодаря. 

В залата влезе д-р Красимира Георгиева. 
Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. Г-н Ненчев. 
Ненчо Ненчев: Добър ден уважаеми дами и господа, относно точката която 

разглеждаме, наистина е много трудно да определим някаква цена и да определим 
дали трябва да ги продаваме сега или да ги продаваме като залесена територия или 
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трябва да ги отреждаме като УПИ да сменим предназначението. Но искам да кажа, 
че в условията когато има мораториум за износ на дървесината и когато предстои 
промяна на закона за горите ще направим някаква много бърза може би грешка, ако 
преминем към продаване на тези земи по този начин. Първо, по докладната, колегата 
преди мен вече спомена, че това не са УПИ, бяха подведени тогава хората, но реално 
ние имаме осъществени сделки на тези имоти, няма да говоря за кв.м., ще говоря за 
имот, за да разберат за какво става въпрос. На двадесет и пет, дори на тридесет и една 
хиляди лева без ДДС, което с ДДС отива към 35-37, а ние сега предлагаме да 
продадем пет имота от които няма да вземем и половината от един имот, които сме ги 
продали преди осем години, за пет имота не можем да вземем половината от сумата, 
която тогава сме взели. При условие, че това не е една единична сделка, а са десетина 
осъществени сделки. Относно промяната на предназначението, мисля че ще е много 
трудно на части да го променяме, защото и в министерството може би вече въведоха и 
ограничение за определени площи, на които може да се сменя предназначението, а за 
осемстотин квадрата едва ли ще успеем толкоз лесно да направим за всеки имот 
поотделно. Но пък ако тръгнем към една по-масова промяна предназначението тогава 
естествено това ще струва много пари за общината. Но пък другата опасност е ако 
тръгнем на части, това в най-добрия случай касае месеци наред, а пък и да не е и 
година, дотогава тези инвеститори пък, които са решили да влагат някакви пари в 
нашата община едва ли ще бъдат още на мнение с тези условия да бъдат съгласни. 
Така, че въпросът е наистина деликатен, а моето предложение беше да не влиза в 
разглеждане на тази сесия, но не се прие в комисиите. Ще си позволя да повторя пак 
това предложение, предлагам ви да го оставим за следващата сесия или на някои от 
следващите, когато съберем повече информация и разберем нещата, но не можем да 
продаваме за две хиляди лева парцел на „Божура” горска залесена територия, мисля че 
нямаме право, това не е в интересите на общината. Благодаря ви. 

Динко Цъцаров: Г-н Чолаков. 
Адв. Никола Чолаков: Имам отношение по този въпрос. Искам да ви съобщя 

това, че досега продажбите, които са извършвани на територията на „Божура” за тези 
е за имоти, а не за УПИ, така както го посочи. На второ място, смятам че не трябва 
общината да има ангажимент да извърши промяна на предназначението на имотите, 
защото ние не знаем какво иска да купи купувача. Освен това ****, че купува имот, а 
не УПИ. На трето място ние трябва да защитаваме интересите на общината, а не на 
евентуално потенциалните купувачи. В тази връзка аз считам, че не трябва да приемем 
предложение общината да има ангажимент да променя предназначението на имотите, 
всеки който си закупи имота той може да си извърви пътя за промяна на 
предназначението съобразно това какви интереси, какви цели си поставя сам на себе 
си. На следващото място, считам че определящото е цената, така както каза 
общинския съветник Димитър Янков, отнася се до това, че цената която сега се 
предлага е много ниска. Изключително ниска в сравнение с онова което се е 
извършвало като продажба от общината и от оная цена, която реално се е извършила 
от други субекти, които са извършвали такива сделки. Така, че аз приемам да се 
обсъди и да се завиши продажната цена след обсъждане обаче, не можем в момента 
ние да определим като ОбС каква да бъде началната продажна цена, тя трябва да бъде 
съобразена с това каква е реалната пазарна стойност на имотите. В тази връзка аз 
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приемам предложението и бих подкрепил предложението на общински съветник 
Ненчев, относно това ние да отложим разглеждането на тази точка от дневния ред с 
цел да бъдем подготвени по отношение на цената и евентуално промяната на ***** 
както беше предложено в предния общински съветник. Това е. 

Динко Цъцаров: Има ли други изказвания колеги. 
Инж. Димитър Янков: Колега, ако няма други, искам само за уточняване. Така 

или иначе предложението на колегата Ненчев е като моето предложение и ще бъде 
гласувано преди моето предложение. Виждам, че и други колеги клонят към 
оттегляне, спиране на разискванията, отлагане и вкарване на точката на по-късен етап 
в обсъждане, ще стане ясно от гласуването. Значи моето предложение току що се 
обезпредмети, ако се приеме отлагането, ще стане ясно от процеса на гласуването, но 
искам само нещо да уточня по отношение на това за ангажимента на общината. 
Имайте предвид, че има собственици, които са закупили от 2009г. и до настоящия 
момент не са успели да сменят предназначението. Защо казвам, че общината е редно 
тя да извърши смяната на предназначението, много или малко общината е една 
публична институция, при която цялото предвиждане, цялата тази процедура би могла 
да се извърши в много по-къси срокове. Разберете за отделни хора е много трудно, 
отделни купувачи те да извършват съответното предвижване на документи и много 
по-дълго време ще им коства. Що се отнася до парите, от тези сделки са реализирани 
преди това *****, ако се беше тръгнало поетапно да се действа точно по този ред, да 
се вкарват имоти, да им се сменя предназначението, след което да се продават и така 
този проблем нямаше да го има към настоящия момент и да разсъждаваме. Защото пак 
ви казвам каквато и цената ние да обсъдим, този човек, който примерно е пуснал с 
някакво инвестиционно намерение и желание за закупуване, той е направил оценката, 
видял е една цена и решил, че това е съобразима цена, дори и да я вдигнем, виждате 
вдигната е с десет процента предложението на администрацията, това е нещо 
нормално и логично. Но къде е тази разлика в 10% и десет пъти, много драстична 
разлика, едва ли някой ще се съгласи да купува при настоящите условия и при 
положение, че става въпрос за не урегулирани поземлени имоти. Така, че каквато и 
цена да определим колеги, ние малко ще е определим на принципа да гледаме в 
тавана. Сигурно определянето на цената, когато вече става въпрос за урегулиран 
поземлен имот, що се отнася до инвестиционните намерения г-н Чолаков, знае се че 
там става въпрос, че има изготвен подробен устройствен план /ПУП/, там става въпрос 
за място за отдих и туризъм, за вилна зона и т.н. Всички хора, които ги купуват тези 
места, те не ги купуват с някаква дърводобивна цел вероятно, те ще ги купуват точно с 
такива намерения. Благодаря ви. Между другото има и изисквания да се реализират по 
съответните изисквания на ПУП, така че те не са толкова свободни в действията си. 
Благодаря. 

Динко Цъцаров: Колеги, имали други изказвания. … Ако няма гласуваме 
предложенията на г-н Ненчев, подкрепено и от г-н Чолаков – Общински съвет – 
Средец връща  докладната записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на имот №223001, 223002, 223003, 223004, 223005 находящи се в 
землището на гр. Средец.”. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува 
“за”, “против”, “въздържали се”. 

                                                                                                                     Председател: 
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Гласуваха “за” – 13 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 2 гласа, 

Общински съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 896 
    25 март 2015 година 

 
Общински съвет – Средец връща  докладната записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №223001, 223002, 223003, 
223004, 223005 находящи се в землището на гр. Средец.  

 
 
 Димитър Калайджиев: Уважаеми г-н кмет, уважаеми гости, уважаеми колеги, 
това което аз разбрах, че преди седем години ОбС е подвел едни купувачи. Между 
другото което разбрах, че колегите ни предлагат да подведем отново купувачите като 
ги излъжем, че там нещо ще се случи, за да можем да вземем по-голяма цена. Аз не 
мога да приема този начин на работа за честен и коректен, не му преляга на ОбС. От 
друга страна пък за какво правим възлагане на оценки на лицендирани оценители след 
като няма да се съобразяваме с тях. Ако някой от вас е лицензиран оценител, аз ще 
взема под внимание неговото становище, но не вярваме на оценителя. Разбрах, че 
колегата Янков е компетентен по всичко, има необходимите дипломи и винаги се 
изказва компетентно, но вече спрях да му вярвам. Затова гласувах „против” 
предложението на колегата Ненчев. Още повече, че колеги вие, които правите тези  
предложение сте ги гласували предния път в ОбС. 
 Динко Цъцаров: Г-н Чолаков. 
 Адв. Никола Чолаков: Аз се извинявам. Реплика на колега общински съветник. 
Не приемам определението, което беше направено, че Общинския съвет и преди, и 
след това подвежда. ОбС като орган не може да подвежда. Преди това съобщи, че 
предния ОбС е подвел. ОбС като орган на местното самоуправление не може да 
ходвежда, ОбС взема решение, те могат да бъдат правилни и неправилни. Но това да 
се внушава, че ОбС прави подвеждане на гражданите, мисля че не е коректно. И 
оставям другите разсъждения всеки да излага така както ги разбира, споделям някои 
от тях, с някои не съм съгласен, но това определение не считам, че трябва да се прави. 

Динко Цъцаров: Благодаря Ви. Г-н Янков. 
Инж. Димитър Янков: Може ли от място. Нещо като дуплика ще е, не знам как 

ще го окачествя, но става въпрос за моето име. Уважаеми колега, не съм специалист 
по всичко, определено съм горски специалист, между другото съм и лицензиран 
оценител на горски имоти. Между другото ще ви кажа, че съм дългогодишен 
представител на комисията по приемане на оценки, но в конкретния случай аз не 
анализирам работата на колегата оценител, аз казах оценката може да е перфектна 
като оценка за горски имот. Но тука говорим, че това са горски имоти предназначени 
за УПИ, когато съм споменал предните цени, не съм казал че е подведен някой, просто 
надделяло е мнението на мнозинството. И преди седем-осем години това е било моето 
мнение и сега е същото, надделяло е другото мнение, просто казвам какви са 
резултатите, казвам и какво би могло да се получи. И в крайна сметка не става въпрос 
да се изнудват или да се подвеждат съответните купувачи, но в крайна сметка ние сме 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 16. 
тук да защитим общинските интереси, така мисля. Затова толкова детайлно 
разясних какво се е случило, за това изразих подобно мнение. Благодаря.   
 

Динко Цъцаров: И аз благодаря. Колеги, преминаваме ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от 
дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Отчет на „Програма за управление на отпадъците” за 2014 година. 

Докладва инж. Мариела Гъркова – главен експерт „Екология” в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

Динко Цъцаров: Благодаря г-жо Гъркова. Колеги, имате ли въпроси. Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Колеги, преди да кажа своя въпрос, бих искал да помоля 

председателя на общинския съвет да не позволява, както в комисиите споменахме 
веднъж, да не позволява повече да влиза материали с такъв шрифт. Тъй като за тази 
сесия специално, всички други материали с изключение на тази точка, която сега 
обсъждаме беше с такъв шрифт, че не орлово око ами не знам какво да имаме, 
микроскопи ли, за да можем да го прочетем. Това ми е молбата, да не позволявате това 
да става, за да можем общинските съветници да си вършим работата. Сега направо 
към въпроса. 

Инж. Димитър Янков: Колега, само за момент, ако визирате това, което казах аз 
на комисиите за отчета на бюджета, ми се струва, че това е друга точка. 

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев, това е шрифта. 
Инж. Димитър Янков: Това е за бюджетната прогноза. 
Георги Вълчев: Каква е точката. 
Даниела Петрова: Програма за управление на отпадъците … 
Георги Вълчев: Извинявам се тогава. 
Предложения не се направиха по точка четвърта. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 897 
    25 март 2015 година 

 
 Общински съвет на община Средец приема отчет за изпълнение на „Програма 
за управление на отпадъците в община Средец” за 2014 година. 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на средносрочна 
бюджетна прогноза за 2016г. – 2018г. на постъпленията от местни приходи и на 
разходите от местни дейности на община Средец и Прогноза за приходите и 
разходите за периода 2016г.-2018г. и за активите и пасивите към 31 декември на 
съответната година за „МБАЛ Средец” ЕООД. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 898 
    25 март 2015 година 

 
Общински съвет на община Средец одобрява: 
1. Прогноза за периода 2016 г.-2018 г. на постъпленията от местни приходи и 

на разходите за местни дейности на Община Средец, съгласно Приложение  8. 
2. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и 

намерения за поемане на задължения за нови заеми за периода 2016 г.-2018 г. на 
Община Средец, съгласно Приложение 6б. 

3. Прогноза за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заеми 
на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови 
договори за заеми за периода 2016 г. - 2018 г. на Община Средец, съгласно 
Приложение 6 в. 
 4. Прогноза за приходите и разходите за периода 2016 г. - 2018 г. и за активите 
и пасивите към 31 декември на съответната година за МБАЛ Средец ЕООД,  
съгласно Приложение 10а. – Прогноза за приходите и разходите. 
 5. Прогноза за приходите и разходите за периода 2016 г. - 2018 г. и за активите 
и пасивите към 31 декември на съответната година за МБАЛ Средец ЕООД - 
Приложение 10а. – Прогноза за активите и пасивите. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” – 14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков въздържал се 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на план за 
действие на община Средец в изпълнение на Областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012г.-2020г. 

Докладва Сергей Стоилов – директор на дирекция „Образование, социални 
дейности, култура и спорт” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 899 
    25 март 2015 година 

 
 Общински съвет приема План за действие на община Средец за периода 2014г.-
2020г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските 
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 
живеещи в сходна на ромите ситуация 2012г.-2020г. 
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Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДМА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на 
Отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2014 
год. и Разглеждане приемане на Годишен план за 2016 година. 

Докладва Сергей Стоилов – директор на дирекция „Образование, социални 
дейности, култура и спорт” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 900 
    25 март 2015 година 

 
1. Приема Отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните 

услуги за 2014 година. 
 2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 година. 
 3. Възлага на Кмета на община Средец да представи пред Общински съвет – 
Средец доклад за изпълнението на Годишния план за 2015г., в срок до 30.04.2016 
година. 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСЕМ от дневния ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за 
изпълнение на дейностите заложени в Общинска програма за закрила не детето 
за 2014 година и проект на Общинска програма за закрила на детето за 2015 
година. 

Докладва Сергей Стоилов – директор на дирекция „Образование, социални 
дейности, култура и спорт” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 901 
    25 март 2015 година 

 
1. На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА приема отчет за изпълнение на 

дейностите заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2014 год. 
 2. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за закрила на детето и  във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за 
закрила на детето приема Общинска програма за закрила на детето за 2015 год. на 
община Средец. 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТ от дневния ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на 
плановете за енергийна ефективност за 2014 година. 

Докладва инж. Мариела Гъркова – главен експерт „Екология” в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 902 
    25 март 2015 година 

 
Общински съвет на община Средец приема Отчета за изпълнение на плановете 

за енергийна ефективност за 2014 година. 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет 
на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на 
бюджета и СЕС към 31.12.2014 година. 

Анета Колеолова: Дами и господа общински съветници, първо искам от мое име 
да се извиня за така поднесените материали в такъв дребен шрифт, нямам нищо 
преднамерено, просто изхождайки от презумпцията за икономия на хартия, повече 
няма да се повтори по този начин.  

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

 Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване. Г-н Георги Вълчев. 
 Георги Вълчев: Благодаря. И Вие приемете моето извинение, че тридесет 

секунди ви отнех от времето не когато трябваше, сгреших точката. Но след като се 
развеселихме да минем към сериозната част. Говорейки за този отчет можем да кажем 
следното: със започването на мандата ОбС съвместно с администрацията ръководена 
от г-н Жабов извърши няколко реорганизации, бих ги казал реформи в полза на 
общината. Ще се спра само на три от тях. Първата е създаването на Общинско горско 
предприятие, ние знаем за какво се правят реформите, те са с ясна цел увеличаване на 
приходите, оптимизиране и намаляне на разходите по този начин за благото на хората. 
Първото което направихме, едно от първите неща беше създаване на общинско горско 
предприятие с ясна цел увеличение на приходите. Второто, това е новосъздаденото 
преди няколко време две години може би ново БКС предприятие, чиято цел беше ясна 
също оптимизиране и намаляне на разходите. Към трето бих прибавил продажбите на 
земи, които така или иначе винаги съм бил против тях. Какво имаме като резултат, за 
да се върнем към сегашния етап, от предприятието горското чудесна печалба над 
милион приходи. От БКС вместо оптимизиране от двадесет и двама хора, които се 
занимават с чистота в момента са тридесет и девет. С продажбите би трябвало да 
напълним бюджета, обратно само за тази година на 450х. са ни задълженията в повече. 
Не мога да си обясня на къде отиваме икономически, не е необходимо човек да е 
икономист, за да вижда, че общината продължава и потъва в едно тресавище, бих 
казал блато. И въпросът ми е към г-н кмета, Вие г-н кмете определихте желанието си 
за втори мандат, така ли ще я караме със заеми, с продажби, като свършим 
продажбите на земи какво правим. Ще продаваме гори или може би ще вдигаме 
данъците, вече ще ударим по всички хора. Въпросът ми е до кога ще продължи 
общината да затъва, защото ще дойде момент в който приходите, вие знаете, от 
общинското горско няма да са вече толкова, ние за пет години изсякохме доста, сега 
ще намалеят. Сумите които харчихме по БКС, които са събирани от три мандата и 
само за миналата година видяхте в бюджета, са с триста и петдесет хиляди повече и те 
ще свършат. Тогава какво ще правим, и като свършите земите, ясно е гори. Вие може 
би се чувствате удобно в това тресавище, може да го чувствате като ваш дом, ама не 
вярвам гражданите да са доволни от това. 

 Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. Г-н Янков. 
 Инж. Димитър Янков: Уважаеми колеги общински съветници, дами и господа, 

една от предните точки в които се въздържах, не дебатирах, просто се въздържах, 
беше прогнозата 2016г. до 2018г. Значи тази бюджетна прогноза така добре 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 215. 
подготвена, имам доста обаче сериозни възражения като гледам отчета и общите 
тенденции по принцип в проекто-бюджета, макар да изглежда така благопожелателно, 
доколко тази прогноза е реалистична. Но тъй като не исках да губя излишно време 
тази тематика във връзка с отчета на бюджета е достатъчно близка до другата, реших 
да взема думата сега. Какви са тенденциите, които се наблюдават и които са 
тревожни. Аз казах, пошегувах се по време на комисиите, че съм чел отчета с лупа, 
определено казано не съм обаче го гледал под лупа, още повече не съм специалист по 
всичко и не съм най-малкото икономист, но имам все пак някаква обща представа 
предвид професионалната ми практика и като директор преди време. Сега 
тенденциите по същество, които са най-малко меко казано проблематични и би 
следвало да се вземе някакво отношение, ако може и да се даде някакъв отговор, ако 
трябва да си записвате, защото докато тече изказването мога да задам и някои 
въпроси. Не събраните вземания на общината, просрочени събрани към 2011г. са 
712704лв., към настоящия момент тези  не събрани вземания към края на 2014г. са 
почти двойно 1377266лв. Тенденцията на такова увеличение, меко казано е 
притеснителна, говоря за просрочени не събрани вземания, да обясняват се, някои от 
тях са жилищно строителство, други и т.н. в смисъл имам предвид от наеми, от хора 
от ромско население, но те представляват много малък дял. Прави впечатление 
конкретно от тези просрочени задължения предни години ги е нямало и изведнъж 
изскача през 2014г. едни вземания от клиенти, няма никъде от предходните години  от 
2011г. насам – 55х.лв.. Бихте ли ми отговорили от къде изскачат тези вземания от 
клиенти, нека като свърша, вероятно имате отговор по темата. Така 55х.лв. вземания 
от клиенти, така много интересно също стоят нещата с наеми от земеделски земи, 
които са основно перо на приходната част след тези от Общинското горско 
предприятие, този път ще гледам да прескоча темата горско предприятие. Наемите 
земеделски земи на едно място, просрочените задължения са 32759лв., а другаде в 
текста са 129260лв., не знам коя цифра е вярна, между другото понеже коментираме 
по отношение на адекватност, хубаво е да се погледне отчета, това е документ който 
заминава нагоре в държавни институции, има доста пропуснати такива технически 
моменти, пропуснати цифри и така, огледайте го преди да го изпратите, не е въпрос да 
се издребнява. Та така като ги сложим тези неща, ето говорим, а не събраните 
вземания, да видим сега просрочени задължения, просрочени задължения на общината 
744353лв. в т.ч. водоснабдяване село Росеново. Поставих въпроса когато приемахме 
бюджета относно тази сума за водоснабдяване село Росеново, която колеги не е 
317х.лв., това е само главницата, оказва се, че сумата по мои сметки така доколкото 
коректно съм прочел текста са 385х.лв., защото през този период са натрупани 30х.лв. 
лихви и 38х.лв. съдебни разноски. Проблема с Росеново е от 2013г. бюджет, където 
чисто и просто беше преместен с решение на ОбС в резерва до момент в който се 
представят информации да се изясни този казус, да бъде гласувано и ако трябва да се 
плаща, да се плаща. Какво се оказа, така информация не ние е дадена, водят се 
някакви съдебни дела, трупат се лихви и съдебни разноски, логичен е въпроса, ако 
тези суми са дължими, защо не са изплатени своевременно. Първо, не бяха дадени да 
се платят, второ, ако не са дължими защо ни са предоставени да ги гласуваме да ги 
плащаме, ако са дължими, защо се водят съдебните дела. Има нещо, което не ми става 
ясно, още повече че беше обещано в рамките на една седмица по предложение на 
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колежката да ни бъде дадена пълната информация по тази тема за Росеново, от 
бюджета миналата сесия до днес са минали повече от четири седмици. И на комисиите 
не беше представено, и нямаме тази документация, е как да вземаме адекватни 
решения, да гласуваме бюджет – гласувахме бюджет, ръкопляскаха, ръкопляскахме на 
гласуването на бюджета, сега отчета. Ето поставят се въпроси и ние общинските 
съветници колеги, трябва да гласуваме на тъмно, не ми става ясно казуса Росеново. 
Така, просрочени задължения Росеново казахме 385х.лв., остатъка там е  колко, още 
359 до 744, горива, други, няма да ги коментираме, сигурно има някакви неплатени 
сметки, общо обаче като сметнем, защото такива просрочени задължения сме нямали 
предходни години, като сложим не събрани вземания сумата и просрочени 
задължения, колеги, отиваме на доста сериозни суми от над два милиона лева. Два 
милиона лева, които по някакъв начин ще тежат като камък в бъдещ период, трябва да 
се вземат някакви конкретни мерки по тази тема и по-сериозни, и не само 
пожелателни. Какво да кажа друго, прави впечатление, а бе хубаво е нали нека да сме 
богата общината да назначаваме хора, да можем да плащаме заплатите дай боже, дай 
боже. Прави впечатление нещо друго колеги, драстично увеличаване на разходите, на 
сметка на това няма кой знае какво увеличение на приходите, приходите както 
споменаха колегите, собствени приходи основното е около милион и сто хиляди за 
миналата година, които за тази година по проекто-бюджет бяха някъде 407х.лв. по 
памет говоря, те падат, ще продължат да падат от общински гори. Нямаме много 
собствени приходи пък погледнете картината на щатните бройки, бройки към края на 
2011г. – 479, 2012г. – 560, 2013г. – 606, 2014г. – 698, от края на 2011г. за три годишен 
период ръста е 219 бройки, което в проценти изразено е 46%, дай боже на тия хора да 
можем да им осигуряваме заплатите и в бъдеще, дай боже да имаме такива приходи. 
Това е, аз просто споделям някои неща, които като цяло са притеснителни, като цяло 
са притеснителни за бъдещето развитие на общината. И държа да получа отговори, ако 
може някой да каже нещо по отношение на тези тенденции. Иначе разходите много се 
увеличават, само ще ви посоча едни разходи за други дейности по културата, фърчат с 
по 50х. лв. средно годишно, от края на 2011г., 2012г. – 50х.лв. нагоре, 2013г. – 50х.лв. 
нагоре, 2014г. – 50х.лв. нагоре, за 2015г. ако се сещате, в бюджета са още по-сериозни 
суми. Така, част от тези разходи са информационно и медийно обслужване – 57410лв., 
ама много сме щедри бе, някой може ли да ми даде разшифровка на това 
информационно и медийно обслужване – 57410лв.. Така много се афишираме, всичко 
е хубаво, обаче колеги, според мен с култура и с пиар може да се печелят избори, 
обаче с култура и пиар не се управлява общината. 

 Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. … Ако няма, има ли някой да 
отговори на въпросите на г-н Янков. 

 Инж. Димитър Янков: Ако може за клиентите г-жо, разбрах, че сте готова – 
55х.лв. 

 Анета Колеолова: Това са вземанията от Общинско горско предприятие от 
клиенти, които не са си издължили договора. 

 Инж. Димитър Янков:  От Общинско горско предприятие. 
 Анета Колеолова: Да, от Общинско горско предприятие. 
 Инж. Димитър Янков: Момент, това значи ли, че е дадена дървесина напред. Не 

платено няма какво друго да бъде. 
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 Анета Колеолова: Това е въпрос на договор. 
 Инж. Димитър Янков: Вижте какво, ако е от Общинско горско предприятие не 

звучи добре, защото има един принцип, не се дава дървесина преди да е платено, поне  
в държавните стопански структури. 

 Анета Колеолова: Може да не е дадена, да има задължения съгласно договора… 
 Инж. Димитър Янков: Ако може уточнете го този въпрос, но е притеснително 

това нещо, защото знам, че одеве споменаха Общинско горско предприятие, знам, че 
имате, доскоро поне имахте задължение към ***** и то задължение повече от три 
месеца просрочие, а може и да сте ги разплатили вече, нямам представа. 

 Анета Колеолова: Относно натрупаните задължения на общината, прав сте че 
действително се забелязва завишение на задълженията, от предната година са били 
423, сега са 744, определено голяма част от тях представляват точно тези разноски по 
това дело за частен съдебен изпълнител, останалата част са регулярни разходи за 
горива, за храна. Това е така, защото при стечение на годината, тази година 
действително беше много натоварена и много критична в някои моменти относно 
финансирането на проектите, които трябваше да се приключат до края на годината и 
продължаваме да работим така, като отклоняваме голяма част от средствата, паричния 
ресурс с който разполагаме за временно финансиране на точно тези проекти, които до 
май месец трябва да бъдат осигурени с финансиране. Миналата година приключихме с 
900х.лв. вътрешни заеми към точно тези проекти, освен това дадохме помощ на МИГ, 
отделно имаме други временни помощи, към читалището 200х.лв. в с. Дебелт също 
сме заделили, които са наш ресурс и те са предвидени да дойдат до края на годината и 
са заложени в бюджета за 2015г. Така, че тази година продължаваме и казах до 
милион и триста стигнахме с финансиранията на проектите, което означава, че 
изключително изпитваме голямо затруднение в разплащането на задълженията към 
доставчиците … 

 Инж. Димитър Янков: Благодаря. Това сте го обяснили в текста много добре по 
отношение на тези отклонения, говорим за цифрите и за конкретните си въпроси, да. 

 Анета Колеолова: … Надявам се дано да се бенифицират. Но за в бъдеще това 
вече не мога да гарантирам как ще се случат нещата, поне за сега този ресурс ще бъде 
възстановен и съответно ще си разплатим задълженията, надявам се силно да бъде.  

 Динко Цъцаров: Други изказвания по докладната. Г-н Калайджиев. 
 Димитър Калайджиев: Уважаеми колеги, аз поне се чувствам част от един екип, 

който в изборите преди три години, искам да ви кажа следното, не мога да се съглася с 
колегата Вълчев, защото той беше тогава част от този екип, че в момента не гледайки 
напред общината затъва в някакъв вид блато. Аз живея тука много преди Вас г-н 
Вълчев, общината никога не била както е в момента, с нови църкви, с нови паркове, с 
нови улици. Може би ако Вие бяхте по отрано тука, щяхте да го знаете това нещо, 
простено ви е понеже Вие не сте оттук. От друга страна аз не мога да споделя Вашия 
оптимизъм може би защото, не оптимизъм, а вашето умение да виждате в бъдещето, 
защото просто нямам такъв вид 3D очила или не знам, но знам със сигурност, че хора 
в политиката на тази община, които не са от нея, по никакъв начин не помагат тя да 
върви добре. Отстрани погледнато сигурно изглежда, че ние потъваме, но аз ще ви 
кажа, че тази общината не е била до сега от както я управлява г-н Жабов и мисля, че 
ако продължи, а вас ви няма ще бъде много по-добре. Благодаря.  
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 218. 
 Динко Цъцаров: Г-н Георги Георгиев. 
 Георги Георгиев: Уважаеми колеги, имам молба към всички, да не превръщаме 

общинския съвет тука в предизборно студио. Някои много бързат да стигнат до 
изборите. Малко по-внимателно, запазете хладнокръвие, обществото ще даде 
октомври месец оценка дали е най-добре в момента общината или е с разкопани 
улици, с разбити тротоари и т.н., всеки има очи, той ще ги види и ще прецени. 

 От залата излязоха адв. Никола Чолаков, Стоянка Иванова. 
 Димитър Калайджиев: Не всеки има способност да види в бъдещето, това имах 

предвид. 
 Динко Цъцаров: Колеги по докладната, г-н Ненчев. 
 Ненчо Ненчев: Солидаризирам се с това което каза г-н Георгиев, не е в полза за 

работата на общинския съвет такива изказвания. Г-н Калайджиев, ако имате нещо 
конкретно кажете го, но не нападайте ОбС като цяло, а сега започнахте и лично, а с 
предното изказване обидихте целия ОбС. Затова предлагам на председателя, ако няма 
кураж да му направи официална забележка, да го направи насаме, но не е хубаво така 
с лични нападки да прехвърляме. 

 Инж. Иван Жабов: Уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи гости 
ще бъда кратък с едно изречение. Честит празник на всички, днес е един от най-
големите християнски празници – Благовец, ако на някой не е ясно да обясним, че 
днеска майка Дева Мария, майката на спасителя е получила благата вест. С всичко 
съм съгласен, досега никой аз не съм обиждал общински съветник, с това което 
Вълчев каза за къщата и блатото, мога да го приема г-н Вълчев, но никога аз користно 
по такъв начин не съм обиждал общински съветник. 

 Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. 
 Инж. Димитър Янков: Аз имам само един въпрос. Зачекнах темата по 

отношение на въпросните документи за Росеново, никой не ги коментира. 
 Динко Цъцаров: Въпросният документ за Росеново пристигна…. 
 Инж. Димитър Янков: Документи. 

Динко Цъцаров: Документите пристигнаха в 9.30ч. тази сутрин, ще ви бъдат 
изпратени до края на деня. 

Инж. Димитър Янков: Не, не е необходимо чак такава спешност, тя вече сесията 
мина. До края на деня. 

Динко Цъцаров: Те не са по-различни от тези документи, които бяха и преди две 
години когато ги разглеждахме, така че … 

Инж. Димитър Янков: Има последващи събития. 
Динко Цъцаров: Колеги, ако няма други изказвания, подлагам на поименно 

гласуване проекта за решение в докладната записка. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” – 9 
                   “против” – 3 
               “въздържали се” – 2 

1. Георги Димитров Вълчев         против 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков      против 
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4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев  въздържал се 
11.  Никола Димов Чолаков   - 
12.  Петър Славов Ангелов       против 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов въздържал се 

За ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка от инж. Иван Жабов 
– Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета, 
отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и 
СЕС към 31.12.2014 година, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 903 
    25 март 2015 година 

 
 1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2014година по 

приходната и разходната част, както следва: 
1.1. ПО ПРИХОДА - 15 278 082 лв., в т.ч.: 

                  1.1.1. За делегирани от държавата дейности –  6 696 841 лв. 
                  1.1.2. За местни дейности – 8 581 241 лв. 
                  /разпределени по §-фи съгласно Приложение-1/ 
                 1.2. ПО РАЗХОДА - 15 278 082 лв. в т.ч.: 
                  1.2.1. За делегираните от държавата дейности - 6 696 841 лв. 
                  1.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности -  
490 445лв. 
                  1.2.3. За местни дейности –8 090 796 лв. 
                   /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/ 

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2014г. както следва:  
                 2.1. ПО ПРИХОДА-12 877 288 лв., в т.ч.: 
                  2.1.1.За делегирани от държавата дейности –6 316 298 лв. 
                  2.1.2. За местни дейности –  6 560 990 лв. 
                  /разпределени по §-фи съгласно Приложение-1/ 
                 2.2. ПО РАЗХОДА -  12 877 288 лв. в т.ч.: 
                  2.2.1. За делегираните от държавата дейности - 6 316 298 лв. 
                  2.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 
468 415 лв.  
                  2.2.3. За местни дейности – 6 092 575 лв. 
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                   /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно 
Приложение-2/ 
            3. Приема окончателния годишен план и отчета за капиталовите разходи през 
2014г., съгласно Приложение-3. 
                3.1. Приема окончателния годишен план и отчета за разпределение на 
приходите от продажби по § 40-00, за финансиране на капиталови разходи, съгласно 
Приложение-4. 
             4. Приема окончателен годишен план и отчета на извънбюджетните сметки 
и фондове за 2014г., съгласно Приложения-5. 
             5. Приема  отчета за състоянието на общинския дълг за 2014г. Утвърждава 
ползвания и невъзстановен към  края на годината вътрешен заем от бюджета за 
СЕС и РА за 901482 лв., съгласно Приложение-6. Дава съгласие предоставената 
времена краткосрочна помощ на  МЦ  - 15 000лв, НЧ «Светлина» с.Дебелт - 
192 693,60 лв. и МИГ Средец-60 000лв., да се трансформира в предоставена 
дългосрочна безлихвена помощ и да бъде възстановена  при отправено искане от 
Общината за МЦ-1 и след верифициране на разходите по проекти с РА за читалище 
и МИГ. 
             6. Приема отчета за просрочените вземания и задължения 2014г. – 
Приложение-7. 
             7. Приема разпределението на преходния остатък към 31.12.2014г., съгласно 
Приложение-8. 
             8. Приема годишен план и отчет към 31.12.2014г. на предоставената 
субсидия на “Читалище”, Клуб по борба, Волейболен клуб и Футболен клуб, Клуб по 
корабомоделизъм, Туризъм и Сдружение „Нашето място”, съгласно приложенията. 
              9. Приема информацията по чл.137 от ЗПФ на МБАЛ Средец, съгласно 
приложението. 
            10. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета  в размер на  8 589  
лв. и на Председателя на ОС - 1 638 лв. Утвърждава  сумите за командировки на 
Кмета в страната 620 лв., и в чужбина - 258 лв. и на Председателя на ОБС в 
страната-няма. 
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 Динко Цъцаров: Г-н Ангелов заповядайте. 
 Инж. Петър Ангелов: Обяснение на отрицателен вот. Аз гласувах против, 
защото изказванията на г-н Янков ми прозвучаха много убедително и защото лично 
мое мнение и си мисля, че е правилно да бъде така, този анализ на касовия отчет на 
бюджета да предшества приемането на самия бюджет. Тогава може би щеше да има 
известно положително влияние на този анализ върху самия бюджет на годината. И  
искам само да вметна, аз също смятам за абсолютно недопустим сарказъм на г-н 
Калайджиев  в изказването му по отношение на други колеги от общинския съвет. 
 Динко Цъцаров: Г-н Янков, обяснение на отрицателен вот. 
 Инж. Димитър Янков: Да, естествено, то няма друго какво да е. Значи колеги, 
гласувах категорично против, защото това което се случва си е чиста проба будалкане 
с общинския съвет. Приемете го като протестен вот не толкова по отчета, той е 
изготвен, къде с дребни забележки е изготвен, когато се казва нещо, не се представят 
документи пред ОбС, спъва се работата на ОбС. И колеги да ви кажа нещо друго, на 
предната сесия приехме едно решение – процедурите да минават през съгласуване по 
продажба на възлагане в Общинското горско предприятие, да минава през ОбС, 
междувременно за периода е имало такива процедури, които не са минали. Забележете 
колко се уважава нашето мнение, малко на принципа кервана си върви, кучетата си  
лаят, то поне кервана да вървеше, ама май тъпче на място. Благодаря. 
 Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Използвам отрицателния вот, само да се извиня на г-н Жабов, 
ако е приел нещата лично. Говорил съм за кмета на община Средец и затова, че според 
мен това ще го докажат наистина на изборите, нещата не вървят добре. 
 
 

Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме с ТОЧКА ЕДИНАДЕСТА от дневния 
ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на 
Програмата за управление и разпореждане с имот общинска собственост през 
2014 година. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 904 
    25 март 2015 година 

 
 Общински съвет – Средец приема отчета за изпълнение на програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014 година. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” – 14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков   - 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –  Средец 
относно: Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на 
„Медицински център І” ЕООД  гр. Средец и възлагане на управлението на 
дружеството. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за предложения за представители на 

общинския съвет в комисията по провеждане на конкурса. Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Предложението ми са да бъдат двамата доктори, съвсем логично е.  
Динко Цъцаров: Г-н Янков. 
Инж. Димитър Янков: Аз смятах да предложа г-н Вълчев, ама при това 

предложение, няма. 
Динко Цъцаров: Други предложения има ли колеги. … Разбирам, че няма други 

предложения. Предлагам  като представители на ОбС – д-р Иванка Ковачева и д-р 
Красимира Георгиева, който е съгласен, моля да гласува “за”, “против”, “въздържали 
се”. 

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

докладната записка с приетите представители. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – 
няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет прие 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 905 
    25 март 2015 година 

 
 I.  Обявява конкурс за възлагане на управлението на “МЦ І – Средец” 

ЕООД гр. Средец. 
II.  Изисквания към кандидатите:  

 1. Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по 
медицина; 
 2. Да имат най-малко пет години професионален стаж като лекар; 
кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” 
по медицина, да имат придобита основна специалност; 
 3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 
общ характер, освен ако са  реабилитирани. 

ІІІ.  Необходими документи, място и срок на подаване.    
1.  Заявление; 
2.  Автобиография; 
3.  Диплом за завършено висше медицинско образование – копие; 
4.  Диплом за придобита основна специалност – копие; 
5.  Копие от трудова книжка; 
6.  Свидетелство за съдимост в срок на валидност; 
7.  Писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период. 
 Информация и данни, необходими за подготовката на писмената разработка, 
относно структура, бюджет, численост и щатно разписание се получават в 
счетоводството на съответното лечебно заведение. 
 Документите се подават в деловодството на Община Средец до 30.04.2015 г. 

IV. Събеседване с кандидата по програмата за развитието и дейността на 
лечебното заведение и нормативната уредба, касаеща здравеопазването.  

V. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:   
1. Заместник-кмет – Председател; 
2. Представител на ОбС – Секретар; 
3. Представител на ОбС; 
4. Представител на РЗИ; 
5. Юрист 

VI. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на “МЦ І – 
Средец” ЕООД гр. Средец. 

VІІ.Конкурсът да се проведе на 14.05.2015 г.  от 10,00 часа в залата на ОбС в 
сградата на Община Средец. 

VІІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по 
провеждането на конкурса. 
 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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 Общинският съветник Георги Вълчев поиска почивка. Председателят на 
съвета обяви петнадесет минути. След изтичане на времето заседанието продължи 
работа с кворум от шестнадесет общински съветника. 
 Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме със следващата ТОЧКА 
ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 
на община Средец относно: Пътни разходи на служител от ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” с. Загорци. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 906 
    25 март 2015 година 

 
Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 

месторабота, в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по маршрут гр. Средец – с. Загорци – гр. Средец  на Таня Петрова 
Чорлова – старши учител в прогимназиален етап в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
с.Загорци за периода  11.02.2015 г. до 15.06.2015 г. 
 

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

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 000042 м. ”До село” 
по КВС на с. Пънчево. 

Докладва инж. Мариела Гъркова – главен експерт „Екология” в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 907 
    25 март 2015 година 

 
       1. Общинският съвет на община Средец на основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, допуска изработването на ПУП- ПРЗ за ПИ № 000042 – 
ливада от 3.501 дка шеста категория, м. „До село” по КВС  на с. Пънчево, с цел 
изграждане на „Ваканционно селище”. 
      2. Общинският съвет – Средец на основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 
№ 000042 – ливада от 3.501 дка шеста категория, м. „До село” по КВС  на с. Пънчево, 
с цел изграждане на „Ваканционно селище”. 
 

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

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
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14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 908 
    25 март 2015 година 

 
          1. Определя за продажба общинско жилище – апартамент № 2 е със застроена 
площ от 69,47 кв.м., избено помещение № 2 с полезна площ от 10,91 кв.м., ведно с 
6,768% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж в УПИ 
ХІІІ в кв.9 по плана на гр. Средец. За имота е съставен АЧОС № 22 от 22.07.1997г. 
          2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1, в размер на 
13 750лева. 
          3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда 
на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на 13 750 лева с И.П.П.   
 

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

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
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10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изменение на подробния устройствен план – плана за регулация и застрояване 
/ПУП-ПРЗ/ на кв.27А гр. Средец. 

Докладва инж. Мариела Гъркова – главен експерт „Екология” в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 909 
    25 март 2015 година 

 
Общинският съвет дава съгласие за изменение ПУП - ПРЗ на УПИ І  кв.27А по 

плана на гр. Средец, като се премени отреждането от „БНБ, многофункционално 
обществено обслужване и жилищно строителство” в „Обществено делово 
обслужване”. 
 

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

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
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 299. 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на подобрен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ 
№000009 по КВС на с. Орлинци. 

Докладва инж. Мариела Гъркова – главен експерт „Екология” в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 910 
    25 март 2015 година 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, 
Общинският съвет – Средец  ОДОБРЯВА ПУП – ПП за трасе на външен водопровод 
през ПИ № 000182 – прокар на Община Средец, област Бургас по КВС на с. Орлинци, 
за водоснабдяване на „животновъдна ферма и торохранилище” в ПИ № 000009 по 
КВС на с. Орлинци. 
        На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в 
Държавен вестник решението подлежи на обжалване чрез Община Средец до 
Административен съд – Бургас. 
 

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

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
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7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №217001 м. „Караганица” по КВС 
на с. Момина църква. 

Докладва инж. Мариела Гъркова – главен експерт „Екология” в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 911 
    25 март 2015 година 

 
        1. Общинският съвет на община Средец на основание чл.21, ал. 1, т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, допуска изработването на ПУП- ПРЗ за ПИ 
№ 217001 – овцеферма от 44.442 дка седма категория, м. „Караганица” по КВС  на 
с.Момина църква, с цел изграждане на „кравеферма”. 
       2. Общинският съвет – Средец на основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 
№ 217001 – овцеферма от 44.442 дка седма категория, м. „Караганица” по КВС  на 
с.Момина църква, с цел изграждане на „кравеферма”. 
 

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

1. Георги Димитров Вълчев      за 
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2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Упълномощаване на представител на община Средец за участие в общото 
събрание на Асоциацията на ВиК и определяне на позиция и мандат по 
решенията, които следва да се вземат. 

Докладва инж. Мариела Гъркова – главен експерт „Екология” в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 912 
    25 март 2015 година 

 
1. Упълномощава Кмета на Община Средец – инж. Иван Петков Жабов, да 

участва в предстоящи и бъдещи Общи събрания на Асоциацията по ВиК – Бургас, с 
право да гласува по предвидените въпроси от съответния дневния ред, като гласува, 
съобразно интересите на община Средец. 

2. При невъзможност кметът да участва на общи събрания на Асоциацията по 
ВиК, за представител на община Средец се определя Николина Пенева Дамбулова – 
зам.-кмет на Община Средец, с право да гласува по предвидените въпроси от 
съответния дневен ред, съобразно интересите на община Средец. 
 
 
 От залата излязоха Росица Василева-Илиева и Георги Вълчев. 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – 
частна общинска собственост (ЧОС) в с. Зорница. 

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

Динко Цъцаров: Въпроси колеги. Г-н Янков. 
Инж. Димитър Янков: Малко пояснение, пише повторна продажба, може би 

затова не приемаме оценка. Повторна процедура за закупуване може би. 
Веселина Пашова: Да, повторна е от миналата година. 
Инж. Димитър Янков: И затова няма приложена оценка. 
Веселина Пашова: Правена е октомври месец 2014г. и е в сила шест месеца. 
Инж. Димитър Янков: Добре. 
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 913 
    25 март 2015 година 

 
1. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 16 670 лева /без 

включен ДДС/.  
2. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 

наддаване на УПИ XІІ, в кв.21 по ПУП на с. Зорница с площ от 500 кв.м. ведно с 
находящата се в имота масивна двуетажна жилищна сграда в груб строеж със 
застроена площ от 149 кв.м, с Акт за ЧОС № 10/ 24.01.2006 г. при граници за имота:  
УПИ ХІ, УПИ Х, улица, в размер на 16 670 лева /без включен 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. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
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10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Бистрец. 

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

Динко Цъцаров: Въпроси. Г-н Янков. 
В залата влезе Георги Вълчев. 
Инж. Димитър Янков: Чисто процедурно пак питане г-н председател. Предния 

път беше повторно закупуване имало оценка, тука има ли оценка одобрена, защото 
трябва да се приеме първо оценката. 

Веселина Пашова: Февруари месец 2015 година е оценката. 
Инж. Димитър Янков: Процедурно, не трябва ли да е в решението. 
Веселина Пашова: Одобрявате 5200лв. 
Инж. Димитър Янков: И приемаме оценка, в много от решенията приема оценка 

на лицензиран оценител в размер на еди-каква си сума, одобрява начална тръжна цена, 
предни решения са така, може да не е необходимо, не споря, въпроса е да не възникне 
процедурен проблем. 

Адв. Никола Чолаков: Това което каза Димитър Янков първо трябва да се приеме 
от общинския съвет. 

Веселина Пашова: Първо се приема, после се одобрява. 
Динко Цъцаров: Аз гледам, че следващите докладни са така, одобрява оценката. 
Инж. Димитър Янков: Да го включим тогава, защото предното беше със стара 

оценка. 
Динко Цъцаров: Тогава вие предлагате да влезе „т.1 Одобрява цената за имота 

изготвена от независим лицензиран оценител в размер на 5 200 лв. /без вкл. ДДС/.” 
Гласуваме предложението на г-н Янков, който е съгласен моля да гласува “за”, 
“против”, “въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване поименно проекта за 

решение в докладната записка с направеното допълнение. Гласуваха: “за” – 15 гласа; 
“против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет прие  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 914 

    25 март 2015 година 
 

1. Одобрява цената за имота изготвена от независим лицензиран оценител в 
размер на 5 200 лв. /без вкл. ДДС/.  

2. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 
наддаване на УПИ ІІ в квартал 15 по план на с. Бистрец целия с площ от 980 кв.м., 
ведно с едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 266 кв.м., при 
граници на имота: от две страни-улици, имот № 180, имот № 176, УПИ І, при 
начална тръжна цена в размер на 5 200 /без вкл. ДДС/. 

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” – 15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  за 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

От залата излезе Стоянка Иванова. 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 
съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот 
частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІІ-152, 153, в кв.15 с. Голямо Буково. 

От залата излезе д-р Красимира Георгиева. 
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Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 915 
    25 март 2015 година 

 
           1. Одобрява цената на правото на собственост на 5/488 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ VІІ-152,153 в квартал 15 по ПУП на с. Голямо Буково, 
определена от независим оценител на имоти, в размер на 38.00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Александър Тодоров Овчаров 5/488 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ VІІ-152,153 в квартал 15 по ПУП на с. Голямо Буково, 
при граници на имота: УПИ VІ-151, улица, УПИ VІІІ-155, УПИ ХХІV-153, за сумата 
от 38.00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със собственика. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 916 
    25 март 2015 година 

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

наддаване на част от терен – публична общинска собственост с площ 20 кв.м., 
находящ се в кв.16, пл. №723 по плана на гр. Средец  

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за ползваните 20 кв.м. площ 
в размер на 30,00 лв. без вкл. ДДС. (определена съгласно Приложение № 1, т. VІІ 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 наем за срок от три години. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
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17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в 
гр.Средец. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 917 
    25 март 2015 година 

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

наддаване на част от терен – публична общинска собственост с площ 12 кв.м., 
представляващ част от тротоарно пространство между кв. 131 и кв. 134, зона 
трета по план на гр. Средец. 

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за ползваните 12 кв.м. площ 
в размер на 18,00 лв. без вкл. ДДС. (определена съгласно Приложение № 1, т. VІІ 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 наем за срок от три години. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
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12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

От залата излезе Ненчо Ненчев. 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
имот №002012 находящ се в землището на с. Момина църква. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 918 
    25 март 2015 година 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 

№002012 в размер на 1116,00 лева. 
 2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС, имот №002012 в землището на с. Момина Църква с начин 
на трайно ползване – друга селско стопанска територия, с площ 3,000 дка, V 
категория в м.”Юрдията”, с граници и съседи: имот №002013, 000504, 000916, 
000608, при начална тръжна цена 1250,00 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 – 12 
Гласували: “за” – 12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
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7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев    - 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

От залата излезе Георги Вълчев. 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
имот №000505 находящ се в землището на гр. Средец. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 919 
    25 март 2015 година 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 

№000505 в размер на 2432,00 лева. 
 2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС, имот №000505 в землището на гр. Средец, с начин на 
трайно ползване – изоставена нива, с площ 3,126 дка, ІІІ категория в м.”Малката 
река”, с граници и съседи: имот №000448, 000506, 000503, 026181, 000507, при 
начална тръжна цена 2680,00 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 – 11 
Гласували: “за” – 11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
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2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев    - 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

В залата влязоха Ненчо Ненчев и Георги Вълчев. 
Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния 

ред – Докладна Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на имот №015085 находящ се в землището на с. Дюлево. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 920 
    25 март 2015 година 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 

№015085 в размер на 575,00 лева. 
 2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС, имот №015085 в землището на с. Дюлево, с начин на 
трайно ползване – друга селскостопанска територия, с площ 1,484 дка, V категория 
в м.”Около село”, с граници и съседи: имот №015084, 000151, 015086, 000350, при 
начална тръжна цена 640,00 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 – 13 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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Гласували: “за” – 13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот №031190 находящ се в землището на гр. Средец. 

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

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Имам въпрос, това е сумата за цялото или на декар. 
инж. Маргарита Чолакова: За целия парцел. 
Георги Вълчев: Не е ли малко. 
Динко Цъцаров: Такива са цените за девета категория, това е предложението. Г-

жо Чолакова, можете да отговорите на този въпрос предполагам. 
инж. Маргарита Чолакова: Ако има някакво предложение, ОбС може да 

завиши цената. 
Предложения не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 
гласа, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 921 
    25 март 2015 година 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот  

№031190 в размер на 435,00 лева. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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 2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС, имот №031190 в землището на гр. Средец, с начин на 
трайно ползване – нива, с площ 3,745 дка, ІХ категория, в м.”Циганско кладенче”, с 
граници и съседи: имот №031189, 001082, 031188, 031191, 047004, при начална 
тръжна цена 480,00 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 – 13 
Гласували: “за” – 11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

1. Георги Димитров Вълчев     въздържал се 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов въздържал се 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
имот №000156 находящ се в землището на гр. Средец. 

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

Инж. Петър Ангелов: Този човек в молбата си има молба за промяна на начина 
на трайно ползване. 

Динко Цъцаров: Ние я променихме преди две или три заседания. 
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 
ласа, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 922 
    25 март 2015 година 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 

№000156 в размер на 725,00 лева. 
 2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС, имот №000156 в землището на гр. Средец, с начин на 
трайно ползване – друга селско стопанска територия, с площ 6,246 дка, ІХ категория 
в м.”Беева воденица”, с граници и съседи: имот №000157, 000130, 013039, 000086, 
при начална тръжна цена 800,00 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 – 13 
Гласували: “за” – 11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

1. Георги Димитров Вълчев     въздържал се 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов въздържал се 

 
 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТА от дневния ред –  Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот 
№000408 находящ се в землището на с. Богданово. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 923 
    25 март 2015 година 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 

№000408 в размер на 1052,00 лева. 
 2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС, имот №000408 в землището на с. Богданово, с начин на 
трайно ползване – нива, с площ 7,354 дка, VІІІ категория в м.”Край село”, с граници и 
съседи: имот №000402, 005113, 005112, 000193, 000403, при начална тръжна цена 
1160,00 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 – 13 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –  
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот №000510 находящ се в землището на гр. Средец. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 924 
    25 март 2015 година 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 

№000510 в размер на 2100,00 лева. 
 2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС, имот №000510 в землището на гр. Средец, с начин на 
трайно ползване – друга селско стопанска територия, с площ 3,000 дка, ІІІ категория 
в м.”Малката река”, с граници и съседи: имот №000511, 026201, 000149, 000522, 
000448, при начална тръжна цена 2310,00 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 – 13 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
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12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
имот №015159, 015160 находящи се в землището на с. Дюлево. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 925 
    25 март 2015 година 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 

№015159 в размер на 1102,00 лева и за имот №015160 в размер на 1198,00 лева. 
 2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС, на следните имоти, находящи се в землището на с. Дюлево: 
 - имот №015159, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска 
територия, с площ 1,972 дка, ІV категория в м.”Около село”, с граници и съседи: 
имот №015158, 015160, 000034, 000433, при начална тръжна цена 1220,00 лева; 
 - имот №015160, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска 
територия, с площ 2,321 дка, ІV категория в м.”Около село”, с граници и съседи: 
№015159, 000034, 015161, 015157, 015055, 015158, при начална тръжна цена 1320,00 
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 – 13 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
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4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под 
аренда на поземлен имот №051006 находящ се в землището на с. Драчево. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Ненчо Ненчев. 
Ненчо Ненчев: При отдаване на земи за двадесет стопански години би следвало 

да е приложен договор за аренда, който да е одобрен от ОбС.  
Юлия Иванова: Същият договор, който дадохме. 
Динко Цъцаров: Ние ви изпратихме стария договор. 
Ненчо Ненчев: Дайте да се уточним къде сте го изпратили стария. 
Динко Цъцаров: На имейл на всички общински съветници. 
Ненчо Ненчев: И от имейл на стар договор трябва сега да приемем като това за 

вариант на новия договор, така ли. Към докладната не е приложен договор, не се 
правете, стария договор го искахме в друга връзка. Какъв стар договор, хайде кажете 
ми кой. 

Юлия Иванова: На арендатора в съседния имот. 
Ненчо Ненчев: Тук говорим за нов имот, не се знае кой ще го вземе, недейте 

подвеждайте всички нас. В края на сесията сме, но все пак внимавам. Вие предлагате 
договор на някой, който вече има сключен договор, това няма никаква връзка с тези 
новите земи. Не можем да я приемем така, най-малко областния ще я върне. 

Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. Г-н Янков. 
Инж. Димитър Янков: Малко уточнение, понеже съм представител на 

въпросната комисия „Селско и горско стопанство”, г-н Чолаков, Вие се интересувате 
какво представлява, дали е гора, по принцип е горска територия с орехови 
насаждения, както и предходните които дадохме. Правихме си труда да проверим на 
място. Сега аз по-скоро обаче, искам да обърна внимание на следното нещо, точно за 
стария договор, който говорим. Прав е колегата, нов договор, нова сделка, може и да е 
съвсем друг купувача, но ми се ще да се спра по отношение на това, дава се гратисен 
период, предния път дадохме гратисен период, имайте предвид, че предния път не се 
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знае какво ще прави изпълнителя и т.н. даваме гратисен период и ще ви кажа 
какво е състоянието на около хиляда декара или малко повече ***. В настоящия 
момент има залесени около тридесет декара нови, може би около петдесет са 
извършени някакви възстановителни дейности, останалото е почистване. Забележете, 
човека по отношение на работата си е свършил, почистено там където и каквото е 
трябвало, свършил си е, защото следят и фондовете във връзка със субсидиите. 
Договора е за конкретно, там си пише създаване и възстановяване на орехови 
насаждения, създаване и възстановяване, значи говорим за нещо ново, за това е 
логиката на гратисния период. Първо, четири години гратисен период, после от петата 
до седмата тридесет лева на декар, а за останалия 45лв. на декар, има резон ако 
действително се създават, колеги, абсолютно нови площи, тогава има резон 
гранистния период. Моето предложение е тука и в този договор доста, които надявам 
се да се представи и би следвало не виждам основателна причини да има гратисен 
период, никакъв. Що се отнася до стария договор, би следвало много сериозно да се 
погледне и какви са действително и върху какви площи са извършени съответни 
действия, за там където примерно има нови насаждения създадени, че даже и някакви 
преки възстановителни действия, в смисъл орязване на корони – да, там има резон да 
има гратисен период, но за останалата част от площа няма никакъв резон за гратисен 
период. Това е и в заповедта на министъра доколкото си спомням, дава се гратисен 
период когато се създава нещо ново докато дойде момента на плододаване. Благодаря ви. 

Юлия Иванова: Аз не разбрах въпроса. Има си заповед на министъра… 
Динко Цъцаров: Първо, защо няма договор и после по отношение на гратисния 

период, защо е заложен гратисен период. 
Юлия Иванова: По заповед на министъра така е заложено, при създаване на 

черупково-трайни насаждения – четири години гратисен период. 
Инж. Димитър Янков: Точно това Ви казвам г-жо Иванова, вие не го разбирате 

ли, процента на създаване е по малък от 10% от общата площ, а гратисен период са 
дава върху цялата площ, това ми е въпроса. Аз не знаех даже и какво е създадено, не 
съм ходил там, мислех че човека ще корени и ще създаде абсолютно нови насаждения, 
фактически новите и възстановителните работи са много малък процент от 
територията, това имам предвид. Толкова ли не съм ясен, нещо така да не е ясно. На 
какво основание се налага да тече такъв гратисен период, той мотива е ясен на 
министъра при създал и в договора е така записано. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Колеги, аз искам само да попитам, тъй като явно ще се води 

дебат по тази тема, да ли има някаква опасност, тука е човека, който стопанисва този 
обект, има ли опасност тъй като както се развива темата, има опасност първо да я 
отложим точката. Има ли опасност за самия човек, който ще кандидатства да се 
изпуснат да речем програми и други неща, ако няма такава опасност може да отложим 
точката докато ни се подготви договора да го видим, да го разгледаме в комисиите. 
Ако има така опасност тогава трябва да потърсим вариант да го решим, за да не 
създадем проблем на хората, които ще участват. 

Динко Цъцаров: Заповядайте. 
Цветан Илинов: Г-н председател, госпожи и господа общински съветници, аз 

съм Цветан Илинов – управител на фирма „АГРО-ЛЕС”. Насажденията за които става 
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въпрос са създадени в периода 1974-1976г., това са орехови насаждения, градина, 
която е била в размер на 1200дка, като част от парцелите има засети и лешникови 
насаждения. Градината не е стопанисвана и гледана в период 30-35 години. С 
подписване на договора, сега повечето от вас не са го гледали договора, но ако го 
прочетат внимателно ще видят вътре, че ангажимента на фирмата е да възстанови, да 
поддържа овощната градина собственост на община Средец. Градината не можеше да 
се види от пътя, много тука от хората и кмета на Драчево е тука не можеше да се види 
от пътя каква е тази градина, обрасла цялата с драки, с шипки и тук-там някои 
дървета. Фирмата в продължение на две години ги чисти тези 1200дка и сега в 
момента овощната градина е приета от инспектората на Министерството на 
земеделието, комисия мина и я гледа градината. От инспектиращите фирми, понеже 
ние сме сертифицирани като биологично земеделие от град Пловдив и преди един 
месец мина отново мина комисия от МЗХ да провери какво е състоянието на 
градината. Проверките са документирани, градината е овощна градина в МЗХ, 
навсякъде, така че… Този парцел за 60дка парцел го бяхме изтървали, не го бяхме 
видели при първоначалното подписване на договора, понеже беше жива гора не се 
виждаше. В последствие възникна въпрос по противопожарна безопасност, тука 
имахте един план в общината и трябваше да се изчисти този парцел, фирмата 
безплатно го изчисти за сметка на община Средец. Така, че сега ако не очертаем този 
парцел, става така, ще удължи времето, трябва да го чистим догодина отново, за 
спестяване на наши разходи сме го дали ****, значи 60дка са част от общата градина 
1200дка, така че не е отделен парцел да се намира някъде. Вчера господата минаха и 
не го и видяха дори, аз им го показах от петдесет метра, а г-н Ненчев не слезе и от 
колата да го погледне. Така, че ако имате въпроси…. 

Инж. Димитър Янков: Абсолютно не е вярно. 
Цветан Илинов: С вас се здрависахме и с г-н Вълчев. 
Инж. Димитър Янков: Г-н Ненчев беше извън колата и говори с Вас, при това 

вие дойдохте след това. 
Динко Цъцаров: Г-н Ненчев. 
Ненчо Ненчев: Свърши ли господина. 
Цветан Илинов: Да. 
Ненчо Ненчев: Добре, чакам да седнете и тогава аз ще говоря. Аз към Вас 

въпроси нямам. Но понеже споменахте моето име, бях там, слязох, но Вие не си 
подадохте ръката, да, здрависахте другите двама, няма проблем. Обаче, аз ще говоря 
на председателя на ОбС и на всички останали съветници, уважаеми колеги, ние 
правим огромно нарушение на правилника, освен това граничи и с престъпление по 
закона за обществените поръчки. Господина се изказва вече като собственик на новия  
парцел, престои търг, въобще не говорим за тези земи, които той ги стопанисва, ние 
говорим за нови шестдесет, туй че той тогава ги пропуснал да ги пишат, това може да 
си го казва навсякъде. Така, че предлагам да не се концентрираме върху това, да 
слагаме каруцата пред коня и да казваме кой ще вземе предварително тази орехова 
градина, защото може и аз да искам да я купя и имам право, а да спазваме правилника 
на ОбС. Така, че първо трябва ние да одобрим проекто-договора за аренда, може и 
господина да го вземе, нямам нищо против, той не знае, че имаме общи познати и 
приятели, но ние да не нарушаваме закона. А що се отнася за гратисния период, 
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наистина аз мисля, че няма основание. По неговите думи 30дка от 1200 са между 
два и три процента, сега за два или три процента не може четири години да не плащаш 
нито една стотинка, а да вземаш субсидии или може, тука в община Средец всичко 
може. Но аз пак се връщам към това, не стана въпрос за неговия договор, не става 
въпрос за земите които той стопанисва, става въпрос за нова сделка. Така, че моля да 
обсъждаме предложението – ще имаме ли договор да го разгледаме и да го гласуваме, 
защото става въпрос за двадесет години или без приемане на договор от страна на ОбС 
да вземаме решение. Извинявам се, нямам нищо лично към Вас, говоря да не 
нарушаваме правилниците. 

От залата излезе Петьо Колеолов. 
Динко Цъцаров: Г-н Янков. 
Инж. Димитър Янков: Този път ще изляза отпред, нека да се гледаме с 

господина какво си говорим, той ме упреква, че заблуждавам ОбС. Колеги, не 
заблуждавам никой, това са стари насаждения, много стари насаждения, имайте 
предвид колко много стари смятам, че са над тридесет години поне от създаването им. 
Имайте предвид, че те буквално не са в репродуктивна възраст, от там не може да се  
чакат някакви доходи, големи доходи и т.н. Когато гласувахме 2012г. въпросното 
предложение за отдаване, вътре си пишеше, имаше и договор, възстановяване и 
създаване. Презумпцията за създаване автоматично изисква гратисен период, 
нормално и логично създаваш нещо ново, каквото и да е било дали леска на мястото 
на орехите старите, създаването трябва да има гратисен период. Имайте предвид, че аз 
не съм се интересувал от темата от тогава, но сложения гратисен период е нормално, 
сега виждаме какво е състоянието. Да, перфектно свършена работа, минали са 
комисии във връзка със субсидиите, те не са минали за нещо друго, където се 
получават субсидии там не се разчита на това да се вади някаква реколта от тези 
орехи, защото не може да се вади от старите орехи, не може да се вади. Аз просто 
насочвам вашето внимание, колегата казва да разграничим нещата, той казва договор 
трябва да има и аз казвам договор трябва да има. Аз става и казвам обаче, какво да 
пишем в този договор, нека юристите да се потрудят, но забележете не е редно да има 
договор за създаване, да не се създават или да се създават частично малък процент и 
да се ползва целия гратисен период. Това ми е логиката, кажете няма ли логика. Не се 
създава нищо ново, само се почиства, вярно в перфектен вид са, бяха в лошо 
състояние трънки, драки и т.н. Сега не правя чужда сметка, но господина нали се 
сещате, че не го прави за нищо, за поддръжката си получава субсидии, които не са 
малки суми между другото в сравнение с изискваните от нас наеми. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Други изказвания. Г-н Калайджиев. 
Димитър Калайджиев: Уважаеми колеги, аз съвсем така делови имам няколко 

въпроса към колегите които дискутират тука. Всъщност инвеститора казва, че … и 
колегата Янков сподели, че насажденията са в много лошо състояние, четиридесет 
годишни, нали така и не са в плодородна възраст, нали точно така. Доколкото 
разбирам в договора има четири годишен гратисен период за засаждане на 1200дка 
нали така господине, което според мене …, да, но този гратисен период и срока на 
фирмата да ги засади не е изтекъл, нали така, ние сме фактически на втората колега. 
Разбирам защо правителството дава субсидии, за да се възстановят тези гори и 
доколкото разбирам, че инвеститора точно това прави, той ги възстановява. А за 
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конкретния имот разбрах, че за своя сметка ги е почистил, макар че не е негова 
собственост, мисля, че би следвало да го отчетем това като един плюс, никой не е 
казал, че той ще спечели търга, естествено че всеки би могъл да участва. Това е 
колеги, все пак този гратисен период не е минал, законно предоставен е, сега сме на 
две трети от него, да считаме за нещо, че не е свършено при положение, че остават 
още три пети срок не е редно. 

Инж. Димитър Янков: Една реплика. Колега, да смятам ли, поне по математика 
съм добър, не съм специалист по всичко. 2012г. – първа, 2013г. – втора, 2014г. – трета, 
2015г. – четвърта година, къде ги виждате тези три години. Залесени са хиляди и нещо 
декара и по думите на господина тридесет, така значи до края на тази година или до 
една календарна година ще бъдат залесени останалите 1200. Когато казах, че са стари  
имах предвид това колеги, че те не са в репродуктивна възраст когато сме гласували 
тука, идеята е била, че те ще се махнат старите и се създава нещо ново. Обаче тези 
насаждения са взети от гледна точка на поддръжка за субсидии, тя идеята из начално 
ни е объркана идеята, разбирате ли. За това казвам, за в следващия договор просто 
моята препоръка е да се преоцени, не следва да има гратисен период, а за 
съществуващия погледнете, говорим за пари, приемахме бюджет, говорим за разходи, 
говорим за приходи и в един момент ей така много сме ларж, това имам предвид. 
Благодаря.  

Динко Цъцаров: И аз благодаря. Колеги видно е, че няма приложен договор и 
гласуваме предложението на г-н Ненчев докладната да се оттегли тъй като към нея 
няма приложен проекто-договор,  който е съгласен “за”, “против”, “въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински 
съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 926 
    25 март 2015 година 

 
Общински съвет – Средец връща докладната записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Отдаване под аренда на поземлен имот №051006 
находящ се в землището на с. Драчево. 
 
 
 От залата излязоха Димитър Калайджиев и Георги Вълчев. 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от 
дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти, находящи се на 
територията на с. Малина, с. Росеново, с. Богданово. 

В залата влезе Петьо Колеолов. 
Докладва инж. Маргарита Чолакова – директор на дирекция „Икономическо 

развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 927 

    25 март 2015 година 
 
 1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъдат отдадени под 
наем, чрез публичен търг с явно наддаване считано от стопанската 2014/2015 г. за 
срок от 5 стопански години, земеделските земи от ОПФ по приложен списък, 
неразделна част от настоящото решение; 
 2. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата на търг с явно 
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 отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по точка 1. при начални тръжни 
цени за: ниви ІІІ категория- 14,00 лв./дка, изоставени трайни насаждения - 10,00 
лв./дка, друга селско стопанска територия - 6,00 лв./дка. 
 
 

С П И С Ъ К  
на общински земеделски имоти, с начин на трайно ползване – нива,  
изоставени трайни насаждения, др.селскостопанска територия,  

предназначени за отдаване под наем, считано от стопанската 2014/2015 година 
 

Землище с. Maлина:  
Имот №000025 с площ 14,937 дка, изоставени трайни насаждения, 

м.”Орхановски път”  
 

Землище с. Росеново: 
Имот №000270 с площ 17,383 дка, нива ІІІ категория,  
Имот №000275 с площ 12,903 дка, др.селскостопанска територия,  
Имот №000276 с площ 4,337 дка, др.селскостопанска територия,  
Имот №000277 с площ 2,172 дка, др.селскостопанска територия,  
Имот №000280 с площ 21,125 дка, др.селскостопанска територия,  

 
Землище с. Богданово: 
Имот №000534 с площ 48,094 дка, изоставени трайни насаждения, м. ”Клисе 

тарла”.  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 11 
Гласували: “за” – 11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
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6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне 
на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 
2014/2015 година. 

В залата влезе Димитър Калайджиев. 
Докладва инж. Маргарита Чолакова – директор на дирекция „Икономическо 

развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Ангелов. 
Инж. Петър Ангелов: Аз разбирам както се изрази Стоилов на заседанието на 

комисиите, че това е пробив и че досега тези пътища така или иначе дават достъп до 
всеки отделен парцел ги разораваха, а те са общински. Мен ме притеснява един друг 
въпрос, в старите карти и обикновено проектантите на плановете за земеразделяне, 
като се връщаха земите, се съобразиха с това, имаше стари пътища за връзка между 
две местности да речем. И те се съобразиха оставиха от ляво и дясно, поне за 
Светлина беше така, парцели, а за другите вече правиха лехи и даваха достъп до всеки 
един парцел. Като отдаваме под наем на арендаторите пътищата, не узаконяваме ли, те 
и сега ги орат, но изораването на тези стари пътища където ги има  да преминат през 
две местности и за да минеш в тази местност трябва да обиколиш целия масив. Това 
ми е въпроса и може ли това да се избегне, ако не им дадем тези пътища за които 
говорим, не за достъп до отделен парцел, а за преминаване през масива за друга 
местност те няма да ги разорат и поне можем да имаме претенции да не ги орат, ето 
това ми е въпроса. 

Юлия Иванова: Те вече са разорани. 
Инж. Петър Ангелов: Аз говоря по принцип. Тази земеделска година може да са 

ги разорали, те могат да се възстановят, не е чак толкова трудно. Въпросът ми беше, 
пак да го повторя, отдаваме под наем общинския път за свързване на тези две 
местности съществуващ от време оно, ние узаконяваме ли, разораваме ли, това е и 
можем ли да го избегнем това. Въпросът ми е от две части. 

Динко Цъцаров: Г-жо Камбурова. 
Адв. Ирина Камбурова-Тунтева: Аз доколкото разбрах въпросът беше с това 

действие за предоставяне под наем тези общински пътища, дали ние не разрешаваме 
легално да се разорават тези пътища. Не, защото закона го предвижда и дава тази 
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възможност да го направим по този начин. То така или иначе досега се е правило 
незаконно, сега закона го предвижда това нещо. Това е право което дава закона. 

 Инж. Петър Ангелов: Аз мисля, че не ме разбрахте. Не говоря за пътищата, 
които дават достъп във всеки масив до всеки отделен парцел, те са излишни работи ги 
един арендатор. Говоря за пътища, защото говорим за топографски карти, които дават 
примерно достъп от една местност да се премине през този масив и да се отиде в 
другия. Деля пътищата на две: за достъп до даден парцел, тези естествено и те дават 
достъп до някакъв парцел, но те са проходни пътища, затова говорим. 

В залата влезе Георги Вълчев. 
Сергей Стоилов: Г-н Ангелов аз ще Ви поясня. Значи естествените пътища, 

които във времето са се наложили, още от старо време, от турско време, те си стоят, 
защото на фирмите е най-изгодно да ги използват и те ги използват. Естествените 
пътища, черните пътища между селата … 

Инж. Петър Ангелов: Ще те заведа на място, защото сме приятели, да видиш, че 
е изобщо не е така. 

Динко Цъцаров: Г-н Янков. 
Инж. Димитър Янков: Аз до голяма степен ще подкрепя колегата, той изрази 

едно такова опасение, което не е хубаво да става. Има проектни пътища по КВС чиито 
не са ничия собственост и осигуряват до парцелите достъп. Хубаво е че има такава 
законодателна възможност, те винаги се разорават и никога не се плаща до настоящия 
момент. Колегата обаче говори да не би по този начин да се създаде възможност на 
арендаторите тотално да разорат всичко в даден момент и даже да не дадат 
възможност на най-елементарен достъп, и други хора ходят и в полето и в гората. Това 
е хубаво, вижте г-жо Иванова, ако трябва да говоря от трибуната, за да се виждам, да 
ми обърнете внимание, трябва на място да се решава проблема във всеки един 
конкретен случай такива пътищата да не се дават ***** ползват и да се разорават. Ще 
възникнат проблеми за в бъдеще така си мисля, макар че е законодателна възможност, 
ще гласуваме докладната, но има и това са съображенията на колегата и действително 
могат да възникнат проблеми. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 928 
    25 март 2015 година 

 
Общински съвет на община Средец дава съгласие да се предоставят общински 

имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, на ползвателите по 
сключени споразумения, описани в списъци във всички землища на община Средец, 
неразделна част от настоящото решение и упълномощава кмета на общината да 
сключи договори за наем при наемна цена /средно рентно плащане за предходната 
година/ - 13,81 лева/декар. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” – 12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев  въздържал се 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 

От залата излезе Георги Вълчев. 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на 
мери и пасища от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ за стопанската 2014/2015 година. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 929 
    25 март 2015 година 

 
1.  Приема  годишен план за паша в община Средец за стопанската 2014/2015 

година и определя пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално 
ползване, както и списъци на имотите за индивидуално ползване, съгласно 
приложение 1. 
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2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен 

фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските 
стада и упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата  за отдаването 
им под наем при наемна цена /средно рентно плащане за предходната година/- 6,61 
лева/декар. 
 3.  Приема  Правила  за  ползване  на  общинските   мери  и  пасища  за  
отглеждане на животните  в  съответствие  с  условията  за  поддържане  на   
земята  в   добро  екологично  и земеделско състояние, както следва: 

Определят се прокари за движение на селскостопанските животни до 
местата за паша и водопоите, които са съгласувани с кметовете и кменските 
наместници на населените места. 

Задължения на общината: 
-Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за 

извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
-Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 
-Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по 

животните се определят съгласно Държавната профилактична програма за 
задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните и 
Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Постоянно действащите 
епизоотични комисии предприемат действия и контролират изпълнението на 
набелязаните мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до 
стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се 
провеждат задължителни дезинфекции, дезинсекции и дератизации, хигиенизиране 
на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост. 

-При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват 
Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на 
почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените 
местообитания. 

Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища:  
 - Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност 
и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 
 - Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават 
и да не ги използват за неземеделски нужди. 
 - Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, 
опасни и други отпадъци. 
 - Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите. 
 - Да окосяват порасналата, неизпасана трева. 
 - При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени 
препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени 
торове и с утайки от пречистени отпадни води. 
 - Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
 - Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 
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 - Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
 - Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и 
мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи. 
 - Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
 - Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите. 
 - Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 

-Да не ограждат наетите мери и пасища. 
-Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и мери на всички 

тревопасни животни, отглеждани в населено място, независимо от техния вид и 
възраст. 

-Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо 
от разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите. 

- Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на 
земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове. 

- Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират 
охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем. 

- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват 
Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на 
почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените 
местообитания. 

4. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на интересите на гражданите в 
частност на земеделските стопани и животновъди, и с цел спазване на законовите 
срокове за кандидатстване и подаване на документи, предвид приетите изменения и 
допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИД на 
ЗСПЗЗ/, обнародван в ДВ, бр.14 от 20 февруари 2015 г., приетите решения подлежат 
на предварително изпълнение.  
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” – 12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев за 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова   - 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев  за 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов    за 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И СЕДЕМ от дневния ред – Докладна 
записка от д-р Красимира Кадийска-Георгиева – Председател на постоянната 
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, 
относно: Отпускане на еднократни финансови помощи. 

Докладва д-р Иванка Ковачева – член на постоянната комисия по 
“Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 930 
    25 март 2015 година 

 
Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на: 
§ Е. Т. Н., живуща в гр. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева; 
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§ Я. С. Ц., живущ в гр. Средец  – сумата от 300.00 /триста/ лева.; 
§ С. А. М., живуща в гр. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева; 
§ З. Г. К., живуща в с. В., общ. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева; 
§ С. Т. С., живуща в гр. Средец – сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева; 
§ С. К. М., живущ в гр. Средец  – сумата от 60.00 /шестдесет/ лева.; 
§ М. В. М., живуща в с. Д., общ. Средецп – сумата от 150.00 /сто / лева. 

 
 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ОСЕМ от дневния ред – Докладна 
записка от Стоянка Иванова – Председател на постоянната комисия по 
„Образование, култура и вероизповедания”, относно: Предоставяне на стипендии 
на студенти, съгласно Наредбата за отпускане на стипендии от Община Средец. 

Докладва председателят на съвета -  Динко Цъцаров. 
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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 931 
    25 март 2015 година 

 
 

1. Общински съвет – Средец отпуска стипендии за втори семестър на учебната 
2014/2015год. на: 
Ø Ж. Д. С., с постоянен адрес гр. Средец; 
Ø И. Г. Д., с постоянен адрес гр. Средец; 
Ø Т. Д. С., с постоянен адрес гр. Средец; 
Ø С. П. П., с постоянен адрес гр. Средец; 
2. Размерът на стипендията се определя на базата на 50 % от установената за 

страната минимална работна заплата. 
  3.  Общински съвет – Средец отпуска социални стипендии за втори семестър 

на учебната 2014/2015год. в размер сто лева на: 
Ø Д. П. П., с постоянен адрес гр. Средец; 
Ø Т. М. М., с постоянен адрес гр. Средец. 
4. На основание чл.11 от Наредбата Общински съвет – Средец възлага на кмета 

на Община Средец да сключи договор със студентите.  
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Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров  
закри Петдесет и седмото заседание на Общински съвет на община Средец. 
 
 
 
 
 
31.03.2015г. 
 гр. Средец  
 
 
 
 
 
Изготвил протокола:                      
                                   /Даниела Петрова/ 
 
 
 
                                                                   Председател: 
                                                                                         /Динко Цъцаров/ 
              
 
 
 
                                                                  Секретар: 
                          /Димитър Калайджиев/ 
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