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                 Председател: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 

п.к. 8300 гр. Средец, обл. Бургас, Председател тел. 05551 / 77-32; 69-94 вътр. 240; факс – 05551/ 77-13 
 

 
     Изх. № 96-00-03 
   07 април 2021 год.  
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 18 
 
 

 
 
 
На 31 март 2021 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23, ал.4, т.1 и 

чл.28а, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.29, 
ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, в часовия диапазон от 9.00 до 
16.00 часа се проведе Осемнадесетото заседание на Общински съвет на община Средец. 
Заседанието се провежда в условията на извънредна епидемична обстановка. 

 В тази връзка, на основание чл.28а, ал.3 от ЗМСМА, настоящото заседание беше 
свикано и се проведе от разстояние, като решенията включени в предложения дневен 
ред, бяха приети чрез неприсъствено гласуване, като се осигури спазването на 
условията за кворум и лично гласуване, гарантирането на участието, идентифицирането 
и начина на гласуване на всеки общински съветник. Съгласно приетите правила за 
провеждане на заседание от разстояние и приемане на решения чрез неприсъствено 
гласуване, всеки общински съветник получи  на електронната си поща формуляр за 
неприсъствено гласуване по дневния ред на сесията. До 15.00ч. на деня преди 
заседанието съветниците можеха да входират и предлагат изменения или допълнения на 
проектите за решения в докладните записки. В деня за провеждане на заседанието 
31.03.2021г. в часовия диапазон от 9.00 до 16.00 часа, беше предоставена възможност на 
всеки от общинските  съветници лично да представи в заседателната зала на ОбС, ет.1, 
стая №105 попълнен и подписан формуляр за неприсъствено гласуване, в който посочва 
начина /за, против, въздържал се/, по който гласува по предложените проекти за 
решения.  

При физическа невъзможност за лично представяне на формуляра за 
неприсъствено гласуване от някой от съветниците, беше предвидена възможност същия 
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да бъде посетен от председателя на Общинския съвет или от упълномощено от него 
лице на посочен от общинския съветник адрес. 

Към формуляра всеки съветник може да прикачи изявление и/или мотиви за 
начина, по който гласува. Същите ще бъдат приложени към официалния протокол от 
заседанието. 
 Настоящият протокол беше съставен, въз основа на постъпилите в Общински съвет 
формуляри от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване и мотиви. 
 Заседанието бе открито от председателя на Общински съвет – Динко Цъцаров в 
9.00 часа.  
 В заседанието взеха участие шестнадесет общински съветника: 

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

   14.  Тодор Стаматов Стаматов 
   15.  Яна Иванова Биюкова 
   16.  Янко Калудов Германов 
 

Председателят Динко Цъцаров предложи Осемнадесетото заседание на Общински 
съвет – Средец да се проведе при следния проект за 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на 
околната среда на община Средец за периода 2017-2020г.”; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет на “Програма за управление на отпадъците” за 2020г.; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на План за интегрирано  развитие на община Средец 2021-2027 
година; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на 
енергетиката, обезпечаващ авансово плащане по Договор  № BGENERGY-
2.001-0036-C01 от 02.03.2021 год., процедура № BGENERGY-2.001 
“Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи 
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за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, за проект: „Подмяна 
на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и 
мониторинг на уличното осветление в гр. Средец, община Средец“, сключен 
между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна в капиталовата програма на община Средец за 2021 година; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предложение от Община Бургас, за закупуване на дяловете на Община 
Средец в капитала на „Бургасинвест“ООД; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне  на представител на община Средец  за осъществяване 
мониторинг по проект: „Подмяна на осветители и въвеждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в 
гр. Средец, община Средец” и участие  в учебно посещение; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот 20273.42.46, находящ се в землището на с. Дебелт, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот 17974.26.529, находящ се в землището на гр. Средец, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на язовир 
„Бистрец“, публична общинска собственост на Държавата; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на подробен  устройствен  парцеларен план: „ПУП-ПП за 
изграждане на пътен достъп през поземлени имоти: п.и. 17974.109.655 - 
публична  общинска собственост, с акт №920/31.10.2017г., начин на трайно 
ползване - пасище, местност „Малката река“ и   п.и.  17974.109.47 - частна  
общинска собственост, с акт № 3484/30.05.2017г., начин на трайно ползване 
„друг вид дървопроизводителна гора“, местност „Червен бряг“,  до поземлени 
имоти п.и. 17974.109.36, п.и. 17974.109.39, п.и. 17974.109.44, и  п.и. 
17974.109.46,  17974.109.40 и 17974.109.41 - частна собственост, с начин на 
трайно ползване  дървопроизводителна  гора, по КК  на землището на гр. 
Средец общ. Средец одобрена през 2018г.“; 

12.  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 ІІІ-364, кв.46 в 
с. Дебелт; 

13.  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 ІV, кв.46 в с. 
Дебелт; 
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14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на  имот в с. Кубадин по реда на чл.199, ал.1 и 2 от 
Закона за устройство на територията; 

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

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлени имоти в землището на с. Вълчаново; 

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

18.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №18 на Общински 
съвет – Средец./ 

 
Гласуване по проекта за дневен ред: 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

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

 
Приема се без изменение. 

 
 

ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на 
„Програма за опазване на околната среда на община Средец за периода 2017-2020г.”. 
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Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 
гласуват общинските съветници. 

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 13 гласа; “против” 
– 1 глас; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 273 

31 март 2021 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема отчет за 2020 г. по изпълнението на „Програма за опазване на околната 

среда на община Средец за период 2017-2020 година”. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

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

Кмет на община Средец относно: Отчет на “Програма за управление на 
отпадъците” за 2020г.. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 
гласуват общинските съветници. 
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Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 11 гласа; “против” 
–  няма; “въздържали се” – 5 гласа, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 274 

31 март 2021 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и 
чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Отчет за изпълнение на “Програма за управление  отпадъците в община 

Средец” за 2020 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 5 

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

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

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

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

Кмет на община Средец относно: Приемане на План за интегрирано  развитие на 
община Средец 2021-2027 година. 

Няма приложени/изпратени по е-mail изявления и/или мотиви за начина, по който 
гласуват общинските съветници. 
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Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 11 гласа; “против” 
–  няма; “въздържали се” – 5 гласа, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 275 

31 март 2021 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 23, т. 1, чл. 24, т. 1 от Закона за регионално развитие, и 
чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет – Средец приема План за интегрирано  развитие на община 

Средец  за периода 2021-2027 г. 
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия в 

изпълнение на нормативните изисквания на чл.21, ал.2 и ал.3 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионалното развитие. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 5 

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

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

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

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в 
полза на Министерство на енергетиката, обезпечаващ авансово плащане по 
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Договор  № BGENERGY-2.001-0036-011 от 02.03.2021 год., процедура № BGENERGY-
2.001 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи 
за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, за проект: „Подмяна на 
осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на 
уличното осветление в гр. Средец, община Средец“, сключен между ОБЩИНА 
СРЕДЕЦ и МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА. 

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

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 13 гласа; “против” 
–  няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 276 

31 март 2021 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  № BGENERGY-2.001-0036-011 от 02.03.2021 год., 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
             1.  Общински съвет – Средец упълномощава  кмета  на  община Средец,  да  
подпише  Запис  на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без 
никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, платима 
на поемателя Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма 
ВЕЕЕЕС, сумата в размер на 153 186,68 лв. (Сто  петдесет и три  хиляди сто 
осемдесет и шест лв. и шестдесет и осем ст.) за обезпечаване на заявения размер на 
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BGENERGY-2.001-0036-011 от 02.03.2021 год., процедура № BGENERGY-2.001 
“Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно 
изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигурност“, за проект:   «Подмяна на осветители и 
въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното 
осветление в гр. Средец, община Средец“, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и 
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА. 

2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № BGENERGY-2.001-0036-011 от 
02.03.2021 год. и да ги представи пред Министерство на енергетиката. 

3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 



9. 
 

                 Председател: 

               “въздържали се” – 3 
1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

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

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

ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Промяна в капиталовата програма на община 
Средец за 2021 година. 

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

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 11 гласа; “против” 
– 1 глас; “въздържали се” – 4 гласа, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 277 

31 март 2021 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Утвърждава  промяна в Капиталовата програма за 2021 година по бюджета 

на Общината както следва: 
1.1. Намалява § 55-00 „Капиталов трансфер“ в дейност 412 „МБАЛ“ с 

35000лв. обект „Капиталов трансфер за закупуване на автомобил за спешна 
медицинска помощ (линейка)“. 
     1.2. Увеличава § 55-00 „Капиталов трансфер“ в дейност 412 „МБАЛ“ с 25940 лв. 
в т.ч. за обекти:  

- за закупуване на лек автомобил за нуждите на „МБАЛ гр. Средец“ – 24 380 лв. 
- за закупуване на шест канален ЕКГ апарат – 1 560 лв. 



10. 
 

                 Председател: 

      1.3. Увеличава § 52-04 „Транспортни средства“ в дейност 622 “Озеленяване“ с 
13 000 лв. за обект “Трактор-косачка“ в т.ч. от преходен остатък 9 060 лв. и 3 940 лв. 
от собствени приходи. 
     1.4. Намалява § 10-20 „Външни услуги“ в 622 “Озеленяване“с 3 940 лв. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 4 

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

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

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

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

Кмет на община Средец относно: Предложение от Община Бургас, за закупуване 
на дяловете на Община Средец в капитала на „Бургасинвест“ООД. 

Към формулярите за неприсъствено гласуване по точката е приложено изявление  
от общинският съветник Георги Вълчев. 
 Георги Вълчев: Колеги, 
 Предложението на община Бургас за закупуване на дяловете на община Средец в 
капитала на „Бургасинвест“ ООД е логично предложение, произтичащо от намеренията 
на новата общинска фирма да съсредоточи бъдещи финансови потоци от европейските 
фондове, по редица европейски проекти към своята територия, тоест – община Бургас. 
Не считам, че община Средец продавайки дяловете си за сумата от 9000лв. е разумен и 
навременен ход. Този дял дори за 90000лв. би бил една глупава сделка имайки предвид 
факта, че бъдещи проекти ще донесат инвестиции в общината за в пъти повече 
средства, които иначе ние не бихме могли да си позволим.  
 Тъй като тази сесия е онлайн и аргументите ми ще се прочетат постфактум, 
единственото, което можах да направя е да запозная съветниците със своето мнение на 



11. 
 

                 Председател: 

комисиите. Лично аз ще гласувам против и искрено се надявам, че ще се намерят 
мислещи същества да ме подкрепят. Ако все пак кмета на общината твърдо е решил да 
продаде акциите ни, то съм готов да ги купя за 10000лв. в лично качество, стига закона 
да го позволява. 
 

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 10 гласа; “против” 
– 2 гласа; “въздържали се” – 4 гласа, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 278 
31 март 2021 година 

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

местната администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приема предложението на Община Бургас, обективирано с решение по т. 19 

от заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 21.12.2020 г. (Протокол № 18 / 
21.12.2020 г.) е отправено предложение към Община Средец, в качеството си на 
съдружник в „Бургасинвест“ ООД, за изкупуване на 90 (деветдесет) дяла от капитала 
на „Бургасинвест“ ООД, всеки на стойност 100 (сто) лева, за сумата от 9000 (девет 
хиляди) лева. 

2. Община Бургас да закупи 90 дяла от капитала на „Бургасинвест“ ООД, всеки 
на стойност 100 (сто) лева, за сумата от 9000 (девет хиляди) лева. 

3. Оправомощава кмета на Община Средец да предприеме всички фактически 
действия по това решение, с правото да подписва всички необходими документи. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 4 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова   - 



12. 
 

                 Председател: 

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

ТОЧКА СЕДМА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Определяне  на представител на община Средец  
за осъществяване мониторинг по проект: „Подмяна на осветители и въвеждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр. 
Средец, община Средец” и участие  в учебно посещение. 

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

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 10 гласа; “против” 
– 1 глас; “въздържали се” – 5 гласа, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 279 
31 март 2021 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет – Средец определя Кмета на община Средец инж. Иван Жабов, 

да осъществява мониторинг по проект: „Подмяна на осветители и въвеждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в 
гр.Средец, община Средец“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021, без 
право на възнаграждение и да участва в кръглите маси, и учебното посещение в 
България и Норвегия. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 5 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
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                 Председател: 

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

ТОЧКА ОСМА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 20273.42.46, находящ се в 
землището на с. Дебелт, от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост. 

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

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 9 гласа; “против” – 
2 гласа; “въздържали се” – 5 гласа, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 280 
31 март 2021 година 

 
Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от 

инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 20273.42.46, 
находящ се в землището на с. Дебелт, от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 5 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   въздържал се 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова   - 
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                 Председател: 

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

 
 

ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.26.529, находящ се в 
землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост. 

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

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 9 гласа; “против” – 
2 гласа; “въздържали се” – 5 гласа, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 281 
31 март 2021 година 

 
Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от 

инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.26.529, 
находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 5 

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

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

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

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

Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне 
на собствеността на язовир „Бистрец“, публична общинска собственост на 
Държавата. 

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

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 12 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – 4 гласа, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 282 

31 март 2021 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона  за общинската собственост,  във 
връзка  с чл.19а, ал.1 на Закона за водите, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
            I. Дава съгласие да бъде предоставена безвъзмездно собствеността на 
Държавата на язовир,”Бистрец” съставляващ поземлен имот с идентификатор 
04176.31.140, по КККР на с. Бистрец, /номер по предходен план 000140, ЕКАТТЕ 04176/, 
с площ 13006кв.м., находящ се в землището на с. Бистрец, Община Средец, Област 
Бургас, при граници: поземлен имот с идентификатор: 04176.31.21, имотът актуван с 
Акт за публична общинска собственост 1475/24.08.2020г.. 
            II. Упълномощава Кмета на община Средец, да предприеме всички правни и 
фактически действия по изпълнение на взетото решение. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   въздържал се 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
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                 Председател: 

  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова   - 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 

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

Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на подробен  устройствен  
парцеларен план: „ПУП-ПП за изграждане на пътен достъп през поземлени 
имоти: п.и. 17974.109.655 - публична  общинска собственост, с акт 
№920/31.10.2017г., начин на трайно ползване - пасище, местност „Малката река“ 
и   п.и.  17974.109.47 - частна  общинска собственост, с акт № 3484/30.05.2017г., 
начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора“, местност „Червен 
бряг“,  до поземлени имоти п.и. 17974.109.36, п.и. 17974.109.39, п.и. 17974.109.44, и 
 п.и. 17974.109.46,  17974.109.40 и 17974.109.41 - частна собственост, с начин на 
трайно ползване  дървопроизводителна  гора, по КК  на землището на гр. Средец 
общ. Средец одобрена през 2018г.“. 

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

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 15 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – 1 глас, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 283 

31 март 2021 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т.13 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, 

  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
ОДОБРЯВА подробен устройствен – парцеларен план: „ПУП-ПП за изграждане 

на пътен достъп през поземлени имоти: п.и.17974.109.655 - публична  общинска 
собственост, с акт №920/31.10.2017г., начин на трайно ползване - пасище, 
местност „Малката река“, и   п.и. 17974.109.47 - частна  общинска собственост, с 
акт № 3484/30.05.2017г., начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна 
гора“, местност „Червен бряг“,  до поземлени имоти п.и.17974.109.36, 
п.и.17974.109.39,  п.и.17974.109.44, и  п.и.17974.109.46,  17974.109.40 и 17974.109.41 -
частна собственост, с начин на трайно ползване  дървопроизводителна  гора, по 
КК  на землището на гр. Средец, общ. Средец одобрена през 2018г.“. 
     Съгласно скица-проект  №15-233499/05.03.2021г. на Служба по геодезия, 
картография и кадастър – Бургас, ПРИЕМА  изменението на КККР на землището на 
гр.Средец, за следните поз. имоти Общинска собственост: 

1.   П.и. с идентификатор 17974.109.47, ЧОС, с НТП “Друг вид 
дървопроизводителна гора“, м.“Червен бряг“ с обща площ 34588 кв.м., се 
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                 Председател: 

трансформира в следните  имоти с проектни идентификатори:  п.и. 17974.109.721,  с 
площ 949 кв.м., НТП „За селскостопански горски  ведомствен път“ и  п.и. 
17974.109.720,  с площ 33639 кв.м., НТП “Друг вид дървопроизводителна гора“. 

2.   П.и. с идентификатор 17974.109.655, ПОС, с НТП “Пасище“, м.“Малката 
река“ с обща площ 20901 кв.м., се трансформира в следните  имоти с проектни 
идентификатори:  п.и. 17974.109.726 , с площ 970кв.м., НТП „За селскостопански 
горски ведомствен път“  и  п.и. 17974.109.727 , с площ 19931 кв.м., НТП „Пасище“. 
       Да се приложат процедурите по чл.16 от ЗУТ, за следните поз.имоти  частна 
собственост: 
Поз.имот с проектен идентификатор: № 17974.109.715, с площ 156 кв.м., НТП„За 
селскостопански горски ведомствен път“, собственост на В. А. А.. 
Поз.имот с проектен идентификатор: № 17974.109.717, с площ 352 кв.м., НТП„За 
селскостопански горски ведомствен път“, собственост на В. А. М.. 
Поз.имот с проектен идентификатор: № 17974.109.719, с площ 21 кв.м., НТП„За 
селскостопански горски ведомствен път“, собственост на Д. Х. Ш.. 
Поз.имот с проектен идентификатор: № 17974.109.723, с площ 2 кв.м., НТП„За 
селскостопански горски ведомствен път“, собственост на ** ЕООД. 
Поз.имот с проектен идентификатор: № 17974.109.725, с площ 66 кв.м., НТП„За 
селскостопански горски ведомствен път“, собственост на ** ООД. 
     На основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, в 7 дневен срок от влизане в сила, Решението на 
ОС да се изпрати за публикуване в Държавен  вестник.    
       На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ, в 30 - дневен срок от обнародването в 
Държавен вестник, Решението на ОС подлежи на обжалване, чрез Община Средец 
пред Административен съд – Бургас. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова   - 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
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                 Председател: 

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

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 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 ІІІ-364, кв.46 в с. Дебелт. 

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

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 16 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 284 

31 март 2021 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал. 3 от преходните разпоредби от Закона 
за устройство на територията, във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
           1. Одобрява цената на правото на собственост на 240/ 1225 кв.м. идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ ІІІ – 364 в кв.46 по ПУП на с. Дебелт, а съгласно 
КККР на с.Дебелт е поземлен имот с идентификатор 20273.501.834, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
2060,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Д. В. Г.  240/ 1225 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ ІІІ – 364 в кв.46 по ПУП на с. Дебелт, а съгласно КККР на с.Дебелт е поземлен 
имот с идентификатор 20273.501.834, отреден за жилищно строителство,  при 
граници на ПИ 20273.501.834 по КККР: 20273.501.836, 20273.501.835, 20273.501.830, 
20273.501.1074, 20273.501.833, за сумата от 2060,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

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

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

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 



19. 
 

                 Председател: 

  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова    за 

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

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА 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 ІV, кв.46 в с. Дебелт. 

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

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 16 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 285 

31 март 2021 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал. 3 от преходните разпоредби от Закона 
за устройство на територията, във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
           1. Одобрява цената на правото на собственост на 204/ 824 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ІV в кв.46 по ПУП на с. Дебелт, а съгласно КККР на 
с.Дебелт е поземлен имот с идентификатор 20273.501.834, отреден за жилищно 
строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 1760,00 лв. 
/без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Д. В. Г.  204/ 824 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ ІV в кв.46 по ПУП на с. Дебелт, а съгласно КККР на с. Дебелт е поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.834, отреден за жилищно строителство, при граници на 
ПИ 20273.501.834 по КККР: 20273.501.836, 20273.501.835, 20273.501.830, 
20273.501.1074, 20273.501.833, за сумата от 1760,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
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                 Председател: 

 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

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

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

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

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

 
ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на  имот в с. 
Кубадин по реда на чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията. 

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

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 16 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 286 

31 март 2021 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията, 

  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Отказва да закупи ид.част от 424кв.м. от имот пл.№ 41, който по подробен 
устройствен план на с. Кубадин е предвиден за изграждане на обект – публична 
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                 Председател: 

общинска собственост – улица и дава съгласие същият да бъде продаден от 
наследниците на Х. А. Т. и С. А. Ц. на трето лице. 
 

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

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

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

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

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен 
имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността. 

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

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 16 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 287 

31 март 2021 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността, 

  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Отказва да закупи магазин за хранителни стоки и едноетажна пристройка към 

магазин за хранителни стоки със застроена площ от 60 кв.м. с  отстъпеното право на 
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                 Председател: 

строеж върху общинския имот УПИ І – за комплексно застрояване, квартал 12 по 
плана на гр. Средец, целият с площ от 8296кв.м., при граници: улица, улица, улица, УПИ 
ІІ и улица, и дава съгласие сградата да бъде продадена от собственика Г. Д. Ч. на 
трето лице на  цена от 60000лева. 
  

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

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

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

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

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти в 
землището на с. Вълчаново. 

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

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 11 гласа; “против” 
– 2 гласа; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 288 

31 март 2021 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи общинска  собственост, 
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                 Председател: 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1.  Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 72059.11.31 в размер на 884,00 лева, на имот с идентификатор 
72059.11.33 в размер на 430,00 лева, на имот с идентификатор 72059.11.22 в размер на 
662,00 лева, на имот с идентификатор 72059.11.100 в размер на 1777,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с тайно 
наддаване на следните поземлени имоти: 

- имот с идентификатор 72059.11.31 по КККР на с.Вълчаново с площ 2058 кв.м., 
с начин на трайно ползване – нива, пета категория, в м.”До село”, с номер по 
предходен план №011031, актуван с Акт за ЧОС №4116/17.12.2020 г., с граници и 
съседи: 72059.888.9901, 72059.11.30, 72059.11.504, 72059.11.33, с начална тръжна цена 
980,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.33 по КККР на с.Вълчаново с площ 1000 кв.м., 
с начин на трайно ползване – нива, пета категория, в м.”До село”, с номер по 
предходен план №011033, актуван с Акт за ЧОС №4117/17.12.2020 г., с граници и 
съседи: 72059.11.34, 72059.888.9901, 72059.11.31, 72059.11.504, 72059.11.100, с начална 
тръжна цена 480,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.22 по КККР на с.Вълчаново с площ 1561 кв.м., 
с начин на трайно ползване – нива, пета категория, в м.”До село”, с номер по 
предходен план №011022, актуван с Акт за ЧОС №4119/17.12.2020 г., с граници и 
съседи: 72059.11.200, 72059.11.23, 72059.11.485, 72059.11.400, 72059.11.21, с начална 
тръжна цена 730,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.100 по КККР на с.Вълчаново с площ 4083кв.м., 
с начин на трайно ползване – нива, пета категория, в м.”До село”, с номер по 
предходен план №011100, актуван с Акт за ЧОС №4118/17.12.2020 г., с граници и 
съседи: 72059.11.34, 72059.11.33, 72059.11.504, 72059.11.316, 72059.11.485, с начална 
тръжна цена 1960,00 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 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 3 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев        против 
  4.   Даниел Николов Чолаков        против 
  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
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                 Председател: 

  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

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

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

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

 Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 16 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 289 
31 март 2021 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
             Отпуска еднократни финансови помощи на: 

 М. Н. Г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 И. В. Й., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Г. Ж. Д., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 С. И. Т., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 А. А. Г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 З. Я. Д., живуща в гр. Среде – сумата от 100лева; 
 Н. В. К., живущ в с. Д., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 В. Й. С., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 М. И. К., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 М. Й. И., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 М. М. К., живуща в с. О., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 С. М. Б., живуща в с. О., общ. Средец – сумата от 100лева. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
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                 Председател: 

               “въздържали се” – няма 
1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

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

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

ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Питания. 
Във формулярите за неприсъствено гласуване по точката е отправено питане от 

общинският съветник Георги Вълчев. 
Георги Вълчев: По околовръстен път за „Божура“ до Средецкия язовир има 

струпване на битови отпадъци, строителни и други. Взема ли мерки общината по 
възникналото незаконно сметище? 

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

страна на общинските съветници. 
 

          В 16.00 часа Председателят Динко Цъцаров закри Осемнадесето заседание на 
Общински съвет на община Средец. 
 
02.04.2021г.         
 гр. Средец 
 
Изготвил протокола:  
                     

     /Даниела Петрова/ 
 

 
                                                              Председател: 
 
                                                                                   /Динко Цъцаров/ 
 


