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На 16 септември 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 Шестдесет и третото 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; кметове и кметски наместници на населени места в общината; директори 
на дирекции и представители при общинска администрация; гости. 

На заседанието присъстваха дванадесет общински съветника:  
1. Надежда Ангелова Палова 
2. Георги Димитров Вълчев  
3. Петър Славов Ангелов 
4. Иванка Йорданова Ковачева   
5. Марин Георгиев Клинков  
6. Георги Стойков Георгиев  
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7. Никола Димов Чолаков 
8.  Янка Атанасова Стойчева 
9.  Петьо Георгиев Колеолов 
10.  Янко Калудов Германов   
11.  Димитър Киряков Янков 
12.  Динко Янев Цъцаров 
 

 Отсъства по уважителни причини: Росица Миткова Василева-Илиева, Красимира 
Славова Кадийска-Георгиева, Ненчо Атанасов Ненчев, Стоянка Тодорова Иванова. 
 По неизвестни причини отсъства Димитър Нейчев Калайджиев. 
 Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми дами и господа общински съветници, 
уважаеми г-н кмете, гости, кметски наместници, при кворум единадесет общински 
съветника откривам Шестдесет и третото заседание на Общински съвет – Средец. 
Имате думата за предложение за секретар на днешното заседание.  
 Георги Вълчев: Предлагам г-н Клинков. 
 Динко Цъцаров: Който е съгласен г-н Клинков да стане секретар на днешното 
заседание, моля да гласува: „за”, „против”, въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас,  
предложението се прие и г-н Марин Клинков зае своето място. 

Динко Цъцаров: Колеги, пред вас е проекта за дневен ред, който разгледахме на 
постоянните комисии с допълнителната докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 
на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Факия по 
реда на чл.33 от Закона за собствеността. Имате думата за предложения, изменения 
или допълнение на така предложения дневен ред. ..... Ако няма, подлагам на 
гласуване така предложения дневен ред, който е съгласен моля да гласува: „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Шестдесет и третото 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: 

Продажба на имоти №025031 №025032, №019002, №025038, №025018, 
№025030, №025041 находящи се в землището на гр. Средец; 

3.  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. 

4.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на имот №000239 находящ се в 
землището на с. Кубадин; 
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5.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец 
за периода м.януари – м.юни 2015 година; 

6.  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; 

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

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

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

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

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

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

13.  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; 

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна в маршрутни разписания от Общинската транспортна схема; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализация на минималните и максималните цени за таксиметров 
превоз на пътници за един км пробег по съответната тарифа, валидни за 
територията на община Средец за 2015 година. Определяне броя на 
таксиметровите автомобили, работещи на територията на община 
Средец за 2016 година; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Структурата на детските градини, училищата и обслужващите звена през 
учебната 2015/2016 година в община Средец. 

17.  Докладна записка от Динко Цъцаров – председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор 
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на управител на „МБАЛ – Средец” ЕООД гр. Средец и възлагане на 
управлението на дружеството; 

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Анализ на касовия отчет на Бюджета към 30.06.2015г., отчет и 
актуализиран план по пълна бюджетна класификация на Бюджета и СЕС, 
ДЕС и ДМП; 

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018г. на 
община Средец – втори етап и Прогноза за приходите и разходите за 
периода 2016-2018г., и за активите и пасивите към 31 декември на 
съответната година на „МБАЛ-Средец”ЕООД – втори етап; 

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предоставяне на карта за пътуване по линията Бургас – Средец на младши 
пробационен служител; 

21.  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 ХVІ-129 в кв.6 
с. Граничар; 

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 ХVІІ-129 в кв.6 
с.Граничар; 

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ V-30, кв.5 
с.Факия;  

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

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

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на имот №000134 и №000138 
находящи се в землището на с. Сливово; 

27.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за 
стопанската 2015/2016 година; 

28.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Факия по реда на чл.33 от 
Закона за собствеността. 

 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 63 на Общински 

съвет – Средец./ 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 5. 
 

 
Динко Цъцаров: Преминаваме към ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред, традиционно 

това е точка – Питания към кмета и общинската администрация. От миналото 
заседание имаше един въпрос от г-н Ангелов относно парите за село Росеново, има 
ли някой от администрацията готовност да отговори на въпроса. 

 Инж. Петър Ангелов: Аз разбрах, че Прокуратурата от Бургас се интересуват по 
този въпроси и аз загубих интерес, може да не ми се отговаря. 

 Динко Цъцаров: Други питания колеги. 
 Георги Вълчев: Колеги, аз имам едно питане, не виждам кметския наместник на 

село Вълчново, обади ми се някакъв човек Стайчо Райчев ли, Райчо Стайчев ли, 
вероятно хората от общинско горско са запознати. Човекът преди месец е дал 
бележка с която доказва че е патил някакви дърва, притеснява се, че още не са му 
доставени дървата. Моля г-н кмета или администрацията, или ако има човек от 
общинското горско да придвижат въпроса, това е притеснението му. Колеги, понеже 
поради служебни задължения няма да остана дълго, а виждам, че има точки там най 
вече продажби, да напомня да не се забравя да се изкажа, че по времето на мандата 
на Георги Вълчев като съветник са продали имотите. Благодаря. 

 Динко Цъцаров: Други изказвания колеги. … Колеги, има ли други изказвания по 
първа точка. … Ако няма минаваме към ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
имоти №025031 №025032, №019002, №025038, №025018, №025030, №025041 
находящи се в землището на гр. Средец. 

 От залата излезе Георги Вълчев. 
 Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, 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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1000 
   16 септември 2015 година 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 

имот №025031  в размер на 1001,00 лева, за имот №025032 в размер на 1587,00 
лева, за имот №019002  в размер на 1813,00 лева, за имот №025038 в размер на 
1155,00 лева, за имот №025018 в размер на 773,00 лева, за имот №025030 в размер 
на 212,00 лева, за имот №025041 в размер на 842,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на ЧОС, на имоти находящи се в землището на гр. Средец: 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 6. 
- имот №025031 с площ 5,499 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, 
VІІ категория, находящ се в м.”Калдаръма”, с граници и съседи: имот №025025, 
000715, 025032, 000719 при начална тръжна цена 1100,00 лева; 
- имот №025032 с площ 8,719 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, VІІ 
категория, находящ се в м.”Калдаръма”, с граници и съседи: имот №025031, 000715, 
025033, 000719 при начална тръжна цена 1750,00 лева; 
- имот №019002 с площ 9,958 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, VІІ 
категория, находящ се в м.”Лисичи баир”, с граници и съседи: имот №000482, 
000730, 001072, 000732 при начална тръжна цена 2000,00 лева, ; 
- имот №025038 с площ 6,180 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, ІV 
и VІІ категория, находящ се в м.”Калдаръма”, с граници и съседи: имот №025037, 
025039, 025040, 025041, 000482, 000715, 025034, 025036 при начална тръжна цена 
1270,00 лева; 
- имот №025018 с площ 4,401 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, VІІ 
категория, находящ се в м.”Калдаръма”, с граници и съседи: имот №025017, 000679, 
025019, 025016 при начална тръжна цена 850,00 лева; 
- имот №025030 с площ 1,300 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, VІІ 
категория, находящ се в м.”Калдаръма”, с граници и съседи: имот №025029, 025028, 
025035, 025034, 000715 при начална тръжна цена 240,00 лева; 
- имот №025041 с площ 4,180 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, ІV 
и VІІ категория, находящ се в м.”Калдаръма”, с граници и съседи: имот №025040, 
000679, 000482, 025038 при начална тръжна цена 930,00 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” – 9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков        въздържал се 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   - 
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11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
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: Преминаваме към ТОЧКА ТРЕТА 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”. 

По предложение на комисията д-р Ковачева предложи да се допълни в проекта 
за решение на докладната записка списъка за еднократните помощи със следните 
имена: Д. Т. И., живущ в с. З., общ. Средец – сумата от 200.00 /двеста/ лева; Я. Н. Я., 
живущ в гр. Средец – сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева; С. К. М., живущ в гр. 
Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева и С. Й. М., живущ в гр. Средец – сумата от 100.00 
/сто/ лева. 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1001 

   16 септември 2015 година 
 

 Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на: 
 А. А. Д., живуща в гр. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева; 
 Д. К. М., живуща в гр. Средец – сумата от 250.00 /двеста и петдесет/ 

лева; 
 И. А. А., живущ в гр. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева; 
 Н. К. И., живущ в гр. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева; 
 С. Т. М., живуща в гр. Средец – сумата от  300.00 /триста/ лева; 
 Т. Х. Т., живущ в гр. Средец – сумата от 200.00 /двеста/ лева; 
 Ж. Б. А., живуща в гр. Средец– сумата от 50.00 /петдесет/ лева; 
 С. Д. М., живуща в гр. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева; 
 П. И. П., живущ в с. З., общ. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева; 
 Д. Т. И., живущ в с. З., общ. Средец – сумата от 200.00 /двеста/ лева; 
 Я. Н. Я., живущ в гр. Средец– сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева; 
 С. К. М., живущ в гр. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева; 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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 С. Й. М., живущ в гр. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева. 

 
  

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно 
ползване на имот №000239 находящ се в землището на с. Кубадин. За тази точка е 
необходим кворум от дванадесет гласа, а ние сме единадесет съветника в момента, 
предлагам тази точка да е отложим за по-късен етап. И минаваме към ТОЧКА ПЕТ от 
дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за 
периода м.януари – м.юни 2015 година. 

Докладна Георги Станилов – секретар на община Средец. 
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване по докладната. Г-н Янков. 
Инж. Димитър Янков: Уважаеми колеги общински съветници, дами и господа, 

по отношение на тази точка искам да изразя личното си мнение и говоря с факти. Не 
за пореден път го казвам, не мога да гласувам изпълнение на решенията на 
общинския съвет при положение, че те не се изпълняват. Най-малко за пример ще 
посоча две основни решения, двете които визират пари, едното е свързано с 
отчисленията във фонд инвестиции в горите, както стана ясно в комисиите, че такъв 
фонд даже не е създаден, дори и да е създаден, доколкото разбрах няма никакво 
отчисление. Вторият момент е това са неща гласувани, трябваше да гласуваме 
актуализация на бюджета, това беше решено при гласуването на бюджета на община 
Средец, към бюджета на община Средец. Второто решение също визиращо пари, това 
са процедурите, които се откриват и минават през общинско предприятие общински 
гори, аз лично поне не мога да подмина с лекота две важни решения и двете които 
визират финансови аспекти и да приема този отчет за изпълнение решенията на 
общинския съвет. За мене лично, те не се изпълняват, за да не обяснявам отрицателен 
вот правя изказването си преди това. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Колеги, някой друг искали думата.  
Инж. Иван Жабов: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, уважаеми колеги, гости, служители, само по първия въпрос, 
сумата която е отчислена за сега, макар, че не е създаден фонда е четиридесет и 
четири хиляди лева, които са направени по предложението на г-н Янков, коригирано 
от Марин Клинков по два лева на кубик. Така, че чакаме общинско горско да си 
направи инвестиционната програма, за да бъдат тези пари инвестирани, за сведение 
само. 

Инж. Димитър Янков: Благодаря все пак на г-н кмета, че все пак нещо е 
тръгнало да го правят по въпроса с отчисленията във фонд инвестиции в горите. 
Въпросът е че от месец февруари до настоящия месец септември, това са осем 
месеца, осем месеца не е направено нищо, през тези осем месеца са реализирани 
доста количества дървесина. Главния счетоводител г-жа Колеолова каза на 
комисиите, че даже този фонд не е създаден, кога ще бъде създаден. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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Анета Колеолова: *** Създадено в предприятието, аз нямам информация. 

Разговарях с главния счетоводител и той каза, че има решението на ОбС, правят се 
отчисленията и до края на годината когато приключи цялата процедура по добива на  
дърва ще бъдат ***, а не всеки месец. 

Инж. Димитър Янков: Г-жо Колеолова, не би следвало да прехвърляте нещата в 
общинско предприятие общински гори, то не работи на самостоятелен бюджет. 

Анета Колеолова: Така е, не, той не е със самостоятелен, но информацията 
която трябва да подадат и в крайна сметка да се направят тези отчисления, трябва да 
дойде от тях, няма как … 

Инж. Димитър Янков: Значи тези отчисления трябва да се правят ежемесечно 
за всички продажби осъществени по месеци. Сега трябва обяснявам …, но осем 
месеца реално не направено нито лев отчисление, макар че г-жа Дамбулова една 
предна сесия ми отговори, че се правят отчисления. Става ясно, че осем месеца не 
направено едно отчисление, все пак благодаря за добрите намерения. *** втория 
пункт на това което казах, второто неизпълнено решение. Благодаря все пак. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 6 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 4 
гласа, Общински съвет прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1002 

   16 септември 2015 година 
 
 
Приема отчета на кмета на община Средец за изпълнение на Решенията на 

Общински съвет – Средец за периода м.януари – м.юни 2015 година. 
 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                                                                   Секретар: 



 19. 

                                                                                                                     Председател: 
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                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА 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 Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”, 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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 1003 
   16 септември 2015 година 

 
 1. Определя за продажба общински жилищен имот – апартамент №3 етаж 1 
в блок №16 в УПИ ІІІ квартал 89 по плана на гр. Средец, „Военни блокове” със 
застроена площ от 63,26кв.м., изба №5 с полезна площ от 14,66кв.м., таван №4 с 
полезна площ от 19,50кв.м., ведно с 11,362% идеални части от общите части на 
сградата и правото на строеж върху общинска земя в УПИ І кв.90 по плана на 
гр.Средец. За имота е съставен АЧОС №945 от 16.08.2007г. 
 2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1, в размер на 
3980,00 лева. 
 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 
4270,00лв. с наемателката Л. А. Г. 

 
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 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 

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

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

Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”, 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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 1004 
   16 септември 2015 година 

 
1. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 580,00 лв. /без 

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

наддаване на едноетажна панелна жилищна сграда тип „Пазарджик” с площ 60 
кв.м., с цел демонтаж, изградена в УПИ XІІ, кв.82 по плана на с.Момина Църква, при 
граници на имота: УПИ XІ, УПИ X, УПИ ІІ, УПИ І и улица, при начална тръжна цена в 
размер на 580,00 лв. /без 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 – 11 
Гласували: “за” – 11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 Георгиев. 
Динко Цъцаров: Преминаваме към следващата ТОЧКА ОСЕМ – Докладна 

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

Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”, 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 1005 
   16 септември 2015 година 

 
1. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 580,00 лв. /без вкл. 

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

наддаване на едноетажна панелна жилищна сграда тип „Пазарджик” с площ 60 
кв.м., с цел демонтаж, изградена в УПИ XІ, кв.82 по плана на с.Момина Църква, при 
граници на имота: от две страни улица, УПИ X, УПИ XІІ, при начална тръжна цена в 
размер на 580,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

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

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 

                                                                                                                     Председател: 
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Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 

 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме към следващата ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Момина църква. 

Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”, 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 1006 
   16 септември 2015 година 

 
1. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 277,10 лв. /без вкл. 

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

наддаване на едноетажна панелна жилищна сграда тип „Пазарджик” с площ 60 
кв.м., с цел демонтаж, изградена в УПИ І, кв.83 по плана на с. Момина Църква, при 
граници на имота: УПИ X, УПИ ІІ, и от две страни улица, при начална тръжна цена в 
размер на 277,10 лв. /без вкл. ДДС/. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 26. 
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 – 10 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 

 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към следващата ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Момина църква. 

Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”, 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1007 
   16 септември 2015 година 

 
1. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 340,00 лв. /без 

вкл.ДДС/.  

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 27. 
2. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с 

тайно наддаване на едноетажна панелна жилищна сграда тип „Пазарджик” с 
площ 60 кв.м., с цел демонтаж, изградена в УПИ X, кв.83 по плана на с. Момина 
Църква, при граници на имота: УПИ XІ, УПИ ІX, УПИ ІІ, УПИ І и улица, при начална 
тръжна цена в размер на 340,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

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

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 

 
 
Динко Цъцаров: Преминаваме към следващата ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА –  

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

Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”, 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 28. 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1008 

   16 септември 2015 година 
 
1. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 277,10 лв. /без вкл. 

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

наддаване на едноетажна панелна жилищна сграда тип „Пазарджик” с площ 60 
кв.м., с цел демонтаж, изградена в УПИ XІ, кв.83 по плана на с. Момина Църква, при 
граници на имота: УПИ XІІ, улица, УПИ ІX, УПИ  X и край на регулация, при начална 
тръжна цена в размер на 277,10 лв. /без вкл. ДДС/. 

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

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 

 
 
Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред –  

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

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 29. 
Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”, 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1009 
   16 септември 2015 година 

 
1. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 340,00 лв. /без вкл. 

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

наддаване на едноетажна панелна жилищна сграда тип „Пазарджик” с площ 60 
кв.м., с цел демонтаж, изградена в УПИ XІІ, кв.83 по плана на с. Момина Църква, при 
граници на имота: УПИ XІІІ, улица, УПИ XІ и край на регулация, при начална тръжна 
цена в размер на 340,00 лв. /без 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 – 10 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев    - 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 30. 
 
 
В залата влезе Георги Георгиев. 
Динко Цъцаров: ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА –  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 Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”, дирекция 
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация. 

От залата излезе Димитър Янков. 
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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1010 
   16 септември 2015 година 

 
 1. Определя за продажба общински жилищен имот – апартамент №14 е със  
застроена площ от 61,07кв.м., избено помещение №14 с полезна площ от 
16,00кв.м., ведно с 5,810% идеални части от общите части на сградата и правото 
на строеж в общински УПИ І в кв.69 по плана на гр. Средец. За имота е съставен 
АЧОС №33 от 17.09.1997г. 
 2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1, в размер на 
8300,00 лева. 
 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 
8300,00лв. с Д. Р. Г. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков   - 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 31. 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 

 
 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна в маршрутни 
разписания от Общинската транспортна схема. 

 Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1011 
   16 септември 2015 година 

 
1. Отменя съществуващите разписания от Общинската транспортна схема; 
2. Утвърждава, предложените проекти на маршрутни разписания по 

междуселищни линии на община Средец, които са неразделна част от договора; 
3. Утвърждава, предложените проекти на маршрутни разписания по 

градските линии на община Средец. 
 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 32. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 33. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 34. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 35. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 36. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 37. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 38. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 39. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 40. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 41. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 42. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 43. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 44. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 45. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 46. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 47. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 48. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 49. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 50. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 51. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 52. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 53. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 54. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 55. 
Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализация на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на 
пътници за един км пробег по съответната тарифа, валидни за територията 
на община Средец за 2015 година. Определяне броя на таксиметровите 
автомобили, работещи на територията на община Средец за 2016 година. 

Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1012 
   16 септември 2015 година 

 
 1. Актуализира минималните и максимални цени за таксиметров превоз на 
пътници за един километър пробег, валидна за територията на община Средец за 
2015 г., както следва: 
 1.1. Минимални цени: 
 - по дневна тарифа за един км пробег - 0,65 лв. (шестдесет и пет стотинки); 
 - по нощна тарифа за един км пробег – 0,75 лв. (седемдесет и пет стотинки). 
 1.2. Максимални цени: 
 - по дневна тарифа за един км пробег - 1,30 лв. (един лев и тридесет 
стотинки); 
 - по нощна тарифа за един км пробег - 1,40 лв. (един лев и четиридесет 
стотинки). 

 2. Определя 10 броя таксиметрови автомобили за 2016 г., които ще 
извършват обществен превоз срещу заплащане по заявен от пътника маршрут. 

  3. Определя 3-годишен срок на валидност на разрешението за таксиметров 
превоз на пътници.  
 4. Възлага на Кмета на общината при постъпили жалби от граждани за 
неспазване на чл. 2, 36, 37, 38, 39 и 45 от Наредба № 34/ 06.12.1999 г.  на МТИТС за 
таксиметров превоз на пътници, да сезира контролните органи – ОО „КД- ДАИ”- 
гр.Бургас и КАТ- гр. Средец.  

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1. Георги Димитров Вълчев       - 
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2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков   - 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 влезе Димитър Янков. 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Структурата на детските 
градини, училищата и обслужващите звена през учебната 2015/2016 година в 
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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1013 
   16 септември 2015 година 

 
Утвърждава структурата и вида на учебните заведения в общината, както 

следва: 
Обединени детски заведения гр. Средец 
     1. ОДЗ-1 „Снежанка”    -  8 групи – 183 деца 
     2. ОДЗ-2”Бърборино”    - 11 групи – 289 деца 
 
Целодневни детски градини: 
ЦДГ „Дъга” – с. Дебелт   – 3 групи   - 104 деца 

      филиал с. Факия      – 1 група   -   21 деца 
ЦДГ  с. Загорци                  – 1 група   -   26 деца 
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ЦДГ с. Орлинци                 – 1 група   -   26 деца 

 
Основни училища 

1. ОУ”Антон Страшимиров” с. Дебелт 
8 паралелки  -  199 ученика – една маломерна 
3 ПИГ           -    75 ученика 

2. ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Загорци 
8 паралелки  -  110 ученика – от тях 7 маломерни 
4  ПИГ          -  104 ученика 

     3. ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Факия 
4 паралелки   -   47 ученика – всички сляти 
2 ПИГ            -   41 ученика 

          1 група общежитие  -   22 ученика 
 
Средни училища 

1. СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Средец 
37 паралелки      -    858 ученика – една маломерна 

           9 ПИГ               -    226 ученика 
     2. ПГМССЕ”Н.Й.Вапцаров” гр. Средец 

     7 паралелки дневна форма на обучение   -  154 ученика 
     1 паралелка вечерна форма на обучение  –   21 ученика 

              самостоятелна форма на обучение      -  18 ученика 
              задочно обучение                                      -  34 ученика 
 
           1 група общежитие                                  -  28 ученика 
 
Обединен детски комплекс 
               7 групи    -   150 деца     
 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА 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 „МБАЛ – Средец” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на 
дружеството. 

Докладва вносителя. 
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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1014 
   16 септември 2015 година 
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I.  Обявява конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-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 и квалификация по здравен 
мениджмънт; 
 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. Свидетелство за придобита квалификационна степен „Здравен 

мениджмънт”; 
6.  Копие от трудова книжка; 
7.  Свидетелство за съдимост в срок на валидност; 
8.  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 20.11.2015 
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 „МБАЛ-
Средец” ЕООД гр. Средец. 

VІІ. Конкурсът да се проведе на 30.11.2015 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. 
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Динко Цъцаров: Преминаваме към следващата ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от 

дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Анализ на касовия отчет на Бюджета към 30.06.2015г., отчет и 
актуализиран план по пълна бюджетна класификация на Бюджета и СЕС, ДЕС и 
ДМП. 

Докладва Анета Колеолова - директор на дирекция „Финансово счетоводни 
дейности и човешки ресурси” при общинска администрация.  

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване. Г-н Димитър Янков. 
Инж. Димитър Янков: Уважаеми колеги общински съветници, дами и господа, 

този общински съвет е в края на мандата си, това заседание може да се окаже 
последното работно или предпоследното работно заседание на общинския съвет. С 
въпросните промени в бюджета, а дали те ще се приемат и да се приемат и т.н. едва 
ли нещо ще променим в рамките до края на настоящата календарна година. И все пак 
искам да обърна внимание на този факт, че предвид някои аспекти, които станаха 
известни в комисиите, а именно това че общината има задължения не разплатени към 
доставчици в порядъка на един милион лева, всичко това не говори добре за всички 
нас, имам предвид не само администрация, а и общинския съвет като цяло, особено 
тези от нас в това число и аз сме подкрепили бюджет 2015 година, които сме го 
гласували. Значи нещо куца в това, че сме гласували бюджета в този вид след като 
към настоящия момент ***** задължения. Аз помолих г-жа Колеолова да изготви 
една справка за най-крупните задължения които има общината, не видях подобно 
нещо на банките, няма да навлизам в детайли просто за моя лична информация и 
консумация ще намина да я взема след като не е представена на целия общински 
съвет, но това няма да промени нещата. Имаме не разплатени задължения в 
порядъка на 400х.лв. за втори етап водоснабдяване село Росеново, което може да е 
намаляло, аз не знам ***, редно ли е да стои тази сума в бюджета изобщо при 
положение че сме на публична разпродажба от съдия изпълнител, но няма да 
навлизам в счетоводни детайли, вие си знаете не това е важно, виждам че така се 
надигате да ми конкретизирате някои неща. Въпросът е, като цяло картината не е 
никак добра и аз имам една молба и един въпрос, някой може ли да ми отговори как 
и по какъв начин в период от време обозрим два, три месеца, до края на годината, до 
шест месеца, какво е вашето виждане по отношение на разплащане на тези големи 
задължения и имате ли някакво виждане дори и за някакви рестрикции и промени, 
защото в такъв момент когато задълженията са такъв голям обем се действа по 
приоритети. Като няма пари за всичко се действа по приоритети и се предприемат 
рестрикции по по-маловажни приоритети. Имате ли цялостната тази разработка, то е 
направено, че в едно … анализа така или иначе вероятно ще бъде гласуван от 
общинския съвет, но какво е вашето виждане, някаква визия имате ли по отношение 
на разплащането на тези задължения. Защото утрешния ден може да се окаже, че и 
други такива на които дължим пари да ни пуснат на съдия изпълнител, много е опасна 
картината от тая гледна точка, веднъж се е случило, какъв е проблема да се случи пак, 
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няма гаранции. Нещо трябва да се направи в тази посока, защото ако ще се 
разпродаваме, по-добре е ние да се разпродаваме отколкото да са против 
декапитализацията като цяло на общината, отколкото да ни разпродават по начин и 
ред по който сега ни разпродават. Благодаря за вниманието. 

Динко Цъцаров: Други изказвания има ли колеги. Г-н кмета иска думата. 
Инж. Иван Жабов: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, колеги, гости, доколкото имам информация г-н Янков, на 
комисиите Ви е било отговорено, вие сте го чули, но нека да го чуят и другите, ние 
имаме близо един милион задължения, а очакваме един милион и триста хиляди. 
Има голяма разлика във всичко това което сме вкарали като ресурс до момента е 
свързано с приключване на европейски програми, *** има срокове които трябва да се 
приключат тези проекти, за да се върнат парите, да се отчетат, да дойдат на проверка 
и да се върнат парите. Значи това което го казвате, половината неща от тях почти са 
алабализми и просто тука стоим и си говорим политически, разсъждавайте 
граждански. Знаете много добре каква е ситуацията – да, един милион са 
задълженията, но в момента текат пет-шест проекта, които трябва да се отчетат, от 
къде да се вземат тези пари. Другото, което е че естествено работим по приоритети по 
разплащане. Благодаря. 

Инж. Димитър Янков: Уважаеми колеги, въобще не съм искал да има 
минимален елемент политически около моето изказване, нямам такива амбиции за 
разлика от други хора, може би и от тук присъстващите. Цялостната идея на моето 
изказване беше, че аз когато поисках задължение, поисках просрочено задължение, 
задължение в рамките на един месец, нормално задължение, това си е нещо 
нормално, текущи задължения, че някога и два, това не са опасни задължения. Тука 
говорим за задължения просрочени над три месеца, някои от порядъка на половин 
година  задължения, ние просто събаряме по този начин доставчиците, тези които ни 
изпълняват услуги и т.н., ние ги държим във финансов недоимък. Говорим, че ще 
получим парите, не се казва кога ще ги получим обаче, милион и триста хиляди ще 
получим и ще се оправят нещата, за какъв период от време, кога ще се получат, след 
месец, след два, след три, след пет, след шест, това не става ясно, дано да е така както 
казва г-н кмета, дано да е истина, дано тези пари дойдат максимално бързо, но към 
настоящия момент в ситуацията в която се намира общината от финансова гледна 
точка въобще не е красива и тука не влагам грам политически аспект, а чисто 
обществен. Ще се гласува, ще мине, обаче парите ги няма реално, това е лошото в 
момента и не се знае кога ще ги има и кога ще са … и считам, че е трябвало да се 
предприемат своевременни мерки, не може да имаме задължения от порядъка на 
половин година, това не е нещо нормално, затова говоря. Благодаря. 

Инж. Иван Жабов: От място мога ли да ви отговоря г-н Янков. Само за 
сроковете, петнадесети октомври е срока за отчитане на всички европейски проекти 
по които работи нашата община. На 15.10. това е крайната дата когато трябва да се 
внесат в разплащателна агенция всички документи, за да могат да дойдат на проверка 
и да верифицират всички разходи, които сме направили. Петнадесети октомври това е 
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датата, от там нататък мисля, че най-късно до края на ноември нещата ще се 
случат тъй като в момента изключително много проекти вървят и разплащателна 
агенция отговаря веднага след като се подадат документите пращат от управляващия 
хора екип за проверка. Даже само за пример, входирахме Драчево общинския път 
който го направихме отсечката и след една седмица дойде проверката, която в 
момента мина, беше в четвъртък миналата седмица. 

Инж. Димитър Янков: И аз от място. Благодаря, дано се случат нещата и както 
ги казвате има резон да се случат след като тогава изтичат сроковете. Обаче ние в 
предната сесия на която ме нямаше е коментирано за задължение към някаква фирма 
по доставка на храни и т.н. така ми беше преразказано, поне не съм чел протокола, в 
размер на сто хиляди лева, имаме и други задължения, разбирате ли тези доставчици 
трябва да са твърде мощни, за да издържат на такива задължения по принцип. Затова 
ви казвам, че трябва да се гледат нещата по-сериозно, става въпрос за пари. 

Инж. Иван Жабов: Да, съгласен съм, така е. С фирма „ФИОРЕ” нещата са 
приключили, спечелиха договора за доставка на храни в община Средец, защото 
дадоха шест месеца разсрочване, един ден не сме просрочили от договора който сме 
подписали. Това, че са сто хиляди задълженията, това си е за тяхна сметка, не е за 
наша нали така, значи в договора има клаузи, вие също подписвате договори и си 
спазвате клаузите, затова че ние с тях сме се споразумели. 
 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1015 
   16 септември 2015 година 

 
1. Общинският съвет приема касовия отчет на бюджета към 30.06.2015г. и 

утвърждава актуализиран годишен план на приходите и разходите по пълна 
бюджетна класификация, съгласно Приложение  1.  

2. Приема отчета за финансовия дълг към 30.06.2015г. – Приложение 2. 
3. Приема отчета за състоянието на просрочените вземания и задължения  

от 2014г към 30.06.2015г. – Приложение 3. 
4. Приема отчета и актуализирания план на Инвестиционната програма, 

съгласно поименен списък – Приложение 4 и 4б. 
5. Приема актуализирания план и отчета на СЕС към НФ и РА  ,ДЕС и ДМП към 

30.06.2015. г. – Приложение 5. 
6. Утвърждава разхода за посрещане на гости в размер на  3 210   лв.на 

Кмета и 647лв на Председателя на ОС, сумата за командировки на Кмета - 220  лв. 
в страната и сумата за командировки на Председателя на ОбС-40 лв. 

7. Утвърждава отчета на дейност”Читалища”, Спортен клуб по 
борба,Футболен клуб, Волейболен клуб, Клуб по корабомаделизъм за първото 
шестмесечие на 2015г.     
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8. Приема информацията по чл.137  от ЗПФ на МБАЛ Средец. 
 
 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 67. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 68. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 69. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 70. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 71. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 72. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 73. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 74. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 75. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 76. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 77. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 78. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 79. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 80. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 81. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 82. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 83. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 84. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 85. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 86. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 87. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 88. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 89. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 90. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 91. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 92. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 93. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 94. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 95. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 96. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 97. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 98. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 99. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 100. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 101. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 102. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 103. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 104. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 105. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 106. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 107. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 108. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 109. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 110. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 111. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 112. 

 
                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 



 113. 
 
 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 11 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
1. Георги Димитров Вълчев     - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков  за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров  за 
6. Иванка Йорданова Ковачева за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова за 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   - 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов въздържал се 
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 Димитър Янков. 
Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018г. на 
община Средец – втори етап и Прогноза за приходите и разходите за периода 
2016-2018г., и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година 
на „МБАЛ-Средец”ЕООД – втори етап. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1016 
   16 септември 2015 година 
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Общински съвет на община Средец одобрява: 

 
1. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 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 2016-2018 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 намарения за поемане на задължения 
по нови договори за заеми за периода 2016-2018 г. на Община Средец съгласно 
Приложение 6 в. 
 4. Прогноза за приходите и разходите за периода 2016-2018 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 2016-2018 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 – 10 
Гласували: “за” – 9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков   - 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   - 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
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 ДВАДЕСЕТА от дневния ред –  Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на 
карта за пътуване по линията Бургас – Средец на младши пробационен 
служител. 

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

Динко Цъцаров: Изказвания по докладната има ли. Г-н Германов. 
Янко Германов: Ние какво общо имаме с правосъдието. Да даваме карти на 

всички които пътуват до Бургас. Нямам нищо против човека, но не е наш служител, 
пътува, нека да си пътува, всеки пътува и ние пътуваме. Какво общо имаме ние да 
даваме на всеки карта за пътуване от нашата община или да плащаме пътни. Нямам 
нищо против човека, просто да ги изясним тези работи един път за винаги, ние на цял 
Бургас трябва да дадем карти да пътуват. 

Динко Цъцаров: Колеги други изказвания. 
Д-р Иванка Ковачева: Отговор няма ли да има някакъв, към прокуратурата ли е 

това, към общината ли. 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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Инж. Иван Жабов: В докладната мисля, че беше точно написано от къде е 

искането, от главна дирекция …  
Динко Цъцаров: От Министерството на правосъдието е искането. 
Инж. Иван Жабов: Имаме такова писмо, предоставяме го на вас да вземете 

такова решение, нищо повече. 
Динко Цъцаров: Гласуваме, който е съгласен с така предложената докладна 

моля да гласува: „за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 0 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – 8 гласа, не се 

прие докладната записка.  
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1017 
   16 септември 2015 година 

 
Общински съвет не приема докладната записка от инж. Иван Жабов – Кмет 

на община Средец относно: Предоставяне на карта за пътуване по линията Бургас 
– Средец на младши пробационен служител. 

 
 
Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –  

Докладна 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 ХVІ-129 в 
кв.6 с.Граничар. 

Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”, 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1018 

   16 септември 2015 година 
 

           1. Одобрява цената на правото на собсвеност на 7/ 1045 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ XVІ -129 в квартал 6 по ПУП на с. Граничар, 
определена от независим оценител на имоти в размер на 22,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Р. Г. С. и С. Г. И. 7/ 1045 кв.м. идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ XVІ - 129 в квартал 6 по ПУП на с. Граничар, при граници на имота: 
УПИ ІІІ-127, УПИ XVІІ-129, улица и УПИ XV-129, за сумата от 22,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със собственика. 

 
                                                                                                                     Председател: 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков   - 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 

 
 

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 ХVІІ-129 в кв.6 с. Граничар. 
 Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”, 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1019 
   16 септември 2015 година 

 
1. Одобрява цената на правото на собсвеност на 260/ 1160 кв.м. идеални 

части, придаваеми от улица към УПИ XVІІ -129 в квартал 6 по ПУП на с. Граничар, 
определена от независим оценител на имоти в размер на 780,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Р. Г. С. и С. Г. И. 260/ 1160 кв.м. идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ XVІІ - 129 в квартал 6 по ПУП на с. Граничар, при граници на имота: 

                                                                                                                     Председател: 
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УПИ VІІ, УПИ XVІІІ-общ., улица, УПИ XVІ-129 и УПИ XІІІ-127, за сумата от 780,00 
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 – 10 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков   - 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 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 V-30, кв.5 с.Факия. 
 Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”, 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1020 
   16 септември 2015 година 

 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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        1. Одобрява цената на правото на собсвеност на 12/ 543 кв.м. идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ V -30 в квартал 5 по ПУП на с. Факия, 
определена от независим оценител на имоти в размер на 71,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Г. Д. Д. и М. Д. Х. 12/ 543 кв.м. идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ V - 30 в квартал 5 по ПУП на с. Факия, при граници на имота: УПИ ІІІ, 
УПИ VІ, УПИ VІІ и УПИ ІV- 29, за сумата от 71,00 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 – 10 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков   - 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 
 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред –  Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Росеново. 
 Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”, 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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1021 

   16 септември 2015 година 
 
1. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 3190,00 лева /без 

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

наддаване на УПИ І – 48, в кв. 3 по ПУП на с. Росеново с площ от 392 кв.м. ведно с 
находящата се в имота масивна едноетажна сграда със застроена площ от 40 
кв.м, с Акт за ЧОС № 2081/ 06.06.2011 г. при граници за имота:  имоти №: 49, 45, 47 
и улица, с начална тръжна цена в размер на 3190,00 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 – 10 
Гласували: “за” – 9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков   - 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   - 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
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 ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред –  Докладна записка 

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

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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 Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”,  
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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1022 
   16 септември 2015 година 

 
1. Одобрява начална тръжна цена за имота в размер на 4550,00 лева /без 

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

наддаване на УПИ XІІІ, в кв. 40 по ПУП на с. Зорница с площ от 876 кв.м., с Акт за ЧОС 
№ 2115/ 29.08.2011 г. при граници за имота:  УПИ XV, УПИ ІІ-35, УПИ XІІ и улица, с 
начална тръжна цена в размер на 4550,00 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 – 10 
Гласували: “за” – 9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков   - 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
10.  Ненчо Атанасов Ненчев   - 
11.  Никола Димов Чолаков  за 
12.  Петър Славов Ангелов   въздържал се 
13.  Петьо Георгиев Колеолов  за 
14.  Росица Миткова Василева-Илиева  - 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   - 
16.  Янка Атанасова Стойчева  за 
17.  Янко Калудов Германов  за 

 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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Динко Цъцаров: ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на 
трайно ползване на имот №000134 и №000138 находящи се в землището на с. 
Сливово. Нямаме необходимият кворум за разглеждане на тази докладна, така че 
преминаваме към следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА –  Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – 
полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2015/2016 година. 

 Докладва Юлия Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори”, 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1023 
   16 септември 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 в размер на средното 
рентно плащане за обработваеми земи за съответното землище. 

 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков   - 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 

 
 

Динко Цъцаров: Последна ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ 
от закупуване на съсобствен имот в с. Факия по реда на чл.33 от Закона за 
собствеността. 
 Докладва Силвия Стоянова – мл. експерт „Общински собственост”,  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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1024 
   16 септември 2015 година 

 
 Общински съвет на община Средец отказва да закупи и дава съгласие дворно 

място – имот пл.№ 175 с площ от 769 кв.м. участващ в УПИ V-175 с 519 кв.м. и в 
УПИ Х-общ., 175 кв.22 с 220 кв.м., ведно с построената в имота двуетажна масивна 
жилищна сграда със застроена площ от 63 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ 
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VІ-176, улица, УПИ ХІ-173, УПИ ІV-174, да бъде продаден от собствениците М. А. 
В. и И. А. Т. на трето лице на цена 10 000лева. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” – 10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев       - 
2. Георги Стойков Георгиев   за 
3. Димитър Киряков Янков   - 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  - 
5. Динко Янев Цъцаров    за 
6. Иванка Йорданова Ковачева  за 
7. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
8.  Марин Георгиев Клинков  за 
9.  Надежда Ангелова Палова  за 
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 

 
 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров  
закри Шестдесет и третото заседание на Общински съвет на община Средец. 
 
 
23.09.2015г. 
 гр. Средец  
 
 
 
Изготвил протокола:                      
                                   /Даниела Петрова/ 
 
 
                                                                   Председател: 
                                                                                         /Динко Цъцаров/ 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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                                                                  Секретар: 
                              /Марин Клинков/ 
 

                                                                                                                     Председател: 
                                                                                                                   Секретар: 
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