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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. № 96-00-12 
     07 декември 2021 год.  
 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 27 
 
 

 
 
На 30 ноември 2021 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23, ал.4, т.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация в зала №1 на 
общинска администрация от 9.30 часа се проведе Двадесет и седмото заседание на 
Общински съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника: 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова 

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.  Петьо Георгиев Колеолов 

   13.  Стоянка Стоянова Кисьова 
   14.  Тодор Стаматов Стаматов 
   15.  Яна Иванова Биюкова 

  16.  Янко Калудов Германов 
 
Отсъства по уважителни причини Валери Димитров Ангелов. 
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На заседанието присъстваха: зам.-кметът на общината – г-жа Николина 
Дамбулова; директори на дирекции; представители на общинска администрация и 
гости. 

Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми колеги. Шестнадесет общински съветници 
присъстват в залата в момента, имаме необходимия кворум, откривам Двадесет и 
седмото редовно заседание на Общински съвет – Средец. Преди да продължим с 
приемане на проекта за дневен ред, имате думата за предложения кой да бъде секретар 
на днешното заседание. …Предложението ми е за Антоанета Колеолова, ако няма 
други предложения колеги, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”.  

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

Динко Цъцаров: Проекта за дневен ред се състои от двадесет и седем точки, 
същият който беше разгледан и на заседанието на постоянните комисии. Имате ли 
предложения за промяна в дневния ред. Г-н Янков, заповядайте. 

Димитър Янков: Ще започна с един въпрос, г-н кмета ще присъства ли на 
предстоящото заседание. 

Николина Дамбулова: Кмета е в командировка, няма да може да присъства, два 
дни е в командировка. 

 Димитър Янков: Аз имам следното предложение, половината от дневния ред са 
неща свързани с общинска собственост, имам предвид продажби или стъпки към 
бъдещи продажби, промени и т.н. на предназначения от частна в публична и прочие. 
Моето предложение е следното: Точки 24, 25, 26, имам предвид тези докладни, които  
явно имат висока спешност и е хубаво да бъдат обсъдени с по-голяма част от 
общинския съвет, и са свързани с дружества, на които е принципал общинския съвет 
имам предвид МБАЛ-Средец, т.24, 25, 26 да се изместят напред и станат съответно 
т.10, 11, 12 и така да се измести дневния ред. Няма да ги слагаме първи, виждам 
управляващите имат кворум и ще могат да се справят с продажбите и без наше 
присъствие.  

Динко Цъцаров: Има ли други предложения. …Ако нямате гласуваме 
предложението на г-н Янков, точките в проекта за дневен ред – 24, 25 и 26 да се 
разгледат като т.10, 11 и 12 от днешния дневен ред. Който е съгласен моля да гласува 
„за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 гласа, приема се. 
Председателят подложи на гласуване проекта за дневен ред с направените промени. 
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Двадесет и седмото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

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

Одобряване  на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от горски 
територии, собственост на Община Средец през 2022 година; 
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2. Док Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на 
общински план за развитие на община Средец 2014-2020 г.; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализиран план на  капиталовата  програма на община Средец за 2021 
година; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобрен от Експертен съвет за устройство на територията окончателен 
проект на Общ устройствен план на община Средец; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз.имоти с идентификатори: 
17974.108.1; 17974.107.424; 17974.108.25 и 17974.108.26  по кадастрална 
карта и кадастрални регистри в землището на гр.Средец; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на ПУП – ПП– парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура за осигуряване на захранване с 
електроенергия на обект: „Външно ел.захранване на УПИ III-142, кв.44 по 
плана на село Суходол, община Средец“; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз.имот с идентификатор 
17974.109.59 по кадастрална карта и кадастрални регистри , м. „Малката 
река” в землището на гр. Средец; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Субсидия за манастир „Живоприемен източник“ с. Голямо Буково; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за 
стопанската 2021/2022 година; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  
Предоставяне на възмездна финансова помощ от бюджета на Община 
Средец за 2021 година  на Сдружение „Тракийско сдружение Лазо Лазов“ гр. 
Средец, във връзка с изпълнение на проект „Пъстри премени за певици 
засмени“ по Договор № BG06RDNP001-19.197-0003-С01 от 28.01.2021 г. и 
Анекс BG06RDNP001-19.197-0003-С03 от 22.11.2021 г.; 

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

12.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Даване на съгласие за разпореждане с имущество 
собственост на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ЕООД гр. Средец; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 70322.97.4 по 
КККР на с. Суходол; 

14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 
24712.15.20 и 24712.15.190, находящи се в землището на с. Дюлево; 
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15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 
20273.80.999, находящ се в землището на с. Дебелт; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот 24712.57.339, находящ се в землището на с. Дюлево, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост; 

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот 24712.2.505, находящ се в землището на с. Дюлево, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост; 

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот 17974.42.918, находящ се в землището на гр. Средец, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост; 

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец на 
собственика на законно построена върху него сграда; 

20.  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-648, кв.75 
в с. Дюлево; 

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

22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал.1, т. 1 от 
ЗОС; 

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот в землището на с. Момина Църква; 

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

25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи на шофьор на автомобил на спешна медицинска помощ във 
Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Средец; 

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Упълномощаване на представител на Община Средец за участие в 
извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията 
по ВиК и определяне на мандата и позицията по точки посочени в дневния 
ред на заседанието; 

27.  Питания. 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №27 на Общински 

съвет – Средец./ 
 
 
Динко Цъцаров: Колеги, започваме с ТОЧКА ПЪРВА – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване  на ГОДИШЕН 
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ПЛАН за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община 
Средец през 2022 година.  

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

Динко Цъцаров: Колеги, г-н Стоянов беше на комисиите. На въпросите, които 
бяха зададени към него, беше отговорено професионално и компетентно. Не го 
виждам в момента, г-жо Дамбулова…. 

Иван Кичев: Някакви цени има ли предвидени в тази връзка относно тези 
продажби за в бъдеще. 

Маргарита Стойчева: Годишния план е като количество дървесина… 
 Иван Кичев: Какви прогнози по принцип, не е ли ставало въпрос. 

Маргарита Стойчева: Не, не сме разговаряли. 
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” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 403 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация и чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
             1. Общинския съвет на община Средец приема и одобрява Годишен план за 
ползване дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 
2022 год. в размер на 22 000 плътни м3. 
             2. Добивът и продажбата на дървесина да се осъществи по един от следните 
начини: 
              2.1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен: 
                    ●     иглолистна дървесина в размер на                    2 000 м3 
    ●     широколистна дървесина в размер на               1 000 м3 
               2.2. Чрез добив и продажба на добита дървесина:        

●   широколистна дървесина в размер на              15 000 м3 
                   ●     иглолистна дървесина в размер на                    4 000 м3 
 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Приемане на Доклад за последваща оценка на 
изпълнението на общински план за развитие на община Средец 2014-2020 г.. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 Динко Цъцаров: Благодаря, заповядайте колеги. Г-н Кичев. 
 Иван Кичев: Няма смисъл, той го няма г-н кмета. Кой го готви този доклад. 
 Маргарита Стойчева: По Закона за регионалното развитие чл.34, ал.1 тези 
последващи оценки и междинните оценки се възлагат на фирми изпълнител, като 
цялата информация, която е в общината… 
 Иван Кичев: Интересува ме кой го е готвил, коя фирма го е готвила, никъде не е 
цитирана, не е спомената. 
 Маргарита Стойчева: Имахме две оферти, сега не мога да кажа точно фирмата 
коя е, но сме избрали по-ниската оферта. Задължително и по закон е така тя трябва да 
съдържа, всъщност във фирмата да участват експерти, икономисти, по закон както е 
определено това сме спазили. Информацията получават от нас, няколко месеца се 
готви този доклад, останалото, което ние не можем да им предоставим те си я вземат 
от Статистиката, от ИСУН. 
 Иван Кичев: Виждам, че много статистики са ползвани. Мисля, че прекалено 
приятелски е изготвен, а пък като сверим показателите и финансовите и техническите 
като изпълнение в порядъка на 5%, от порядъка на 30%, а пък в крайна сметка много 
положителен е доклада. 
 Маргарита Стойчева: Значи вие ще видите и в изводите сте видели при всички 
положения, че някои от проектите не са изпълнени и това е една от причините, първо 
за органите в предния програмен период 440мил. няма как да ги изпълни община 
Средец… 
 Иван Кичев: 440мил., 240 проекта, изпълнени 74 проекта, как се залагат тези 
показатели при положение, че са абсолютно неизпълними и как се готви. 
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 Маргарита Стойчева: Затова сега сме съобразили в следващия програмен 
период новото перо да има на практика измерими и *** които наистина могат да се 
случат. Освен това и самия програмен период закъсня достатъчно много, ние в 
момента дори кандидатстваме още с проекти, които бяха заложени в стария Общински 
план за развитие и няма как да ги отчетем сега. 
 Иван Кичев: Като цяло администрацията доволна ли е, ако си говорим чисто 
служебно, доволни ли сте от цялостното изпълнение на този заложен план за тези 
седем години. И въобще има ли според вас ефект за обикновения човек въобще от  
всичките тези проекти, които са минали и какво е стигнало до тях. 
 Маргарита Стойчева: Ами особено инфраструктурните проекти аз мисля, че са 
от полза за всички. 

Иван Кичев: Аз исках към кмета да задам този въпрос, за това е безсмислено да 
го ровим този план повече. Благодаря, от моя страна нямам повече питания. 

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” – 1 глас; “въздържали се” – 5 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 404 
30 ноември 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.12 и т.24 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.1 от Закона за регионалното 
развитие и чл.26, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 
развитие, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
           Приема Доклад за последваща оценка на изпълнението на общинския план за 
развитие на Община Средец за периода 2014-2020г.  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 5 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ТРЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран план на 
капиталовата  програма на община Средец за 2021 година. 

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

Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Ако нещо бъркам, г-жа Колеолова може да ме поправи, но 

актуализирания план на капиталовата програма ми се струва, че има връзка с 
докладната, която изместихме напред свързана с МБАЛ-Средец, може би е моя 
грешка. Промените има ли ги тука отразени. 

Анета Колеолова: Във функция „Здравеопазване“, дейност МБАЛ, сумичката 
която е предвидена е 50% за закупуване на нова техника – 14388лв., цялата сметна 
стойност е 28х.лв., но доколкото разбрах самата процедура по закупуването ще бъде 
съобразена с наличните ресурси. Тези които предлагаме да бъдат предвидени в *** 
програми с източник СЕБРА от целеви средства са 50%, останалите 50% ще бъдат 
заложени след като се достави техниката, която във времето вероятно ще стане… 

Димитър Янков: С други думи ще влезем в следващата календарна година. 
Анета Колеолова: Тези 50% ще бъдат предвидени следващата календарна 

година. Това се наложи понеже в края на всяка бюджетна година всички приключили 
обекти в капиталовата програма, средствата, които са останали като неусвоени трябва 
да се трансформират и се насочат за усвояване към друг обект. И поради тази причина 
бяха останали около 18х.лв. точно такива обекти, част от тях 14х.лв. предвиждаме за 
закупуването на този апарат, останалите в *** мисля, че бяха насочени, който все още 
не е стартирал този проект, но няма проблеми да се финансира предложението на 
МБАЛ. 

Димитър Янков: Това е мой пропуск, малко общ пропуск, но сега тепърва да 
сменяме дневния ред, дано не се наложи да правим корекции при следващата 
докладна, която ще обсъдим. 

Динко Цъцаров: Ние го коментирахме с главния счетоводител и заедно го 
решихме по този начин да се случат нещата. 

Димитър Янков: Добре, благодаря. 
Динко Цъцаров: Колеги, има ли други въпроси. 
Иван Кичев: Основен ремонт на „Тодор Николов“ 700х.лв. заложени, там каква е 

идеята. 
Анета Колеолова: Това са целеви средства получени от трансфер с ПМС, така че 

това е актуализиране на обекта. Това са от ноември месец, включват само СМР, 
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предполагам че догодина ще бъдат предвидени средства за проектиране, за надзори, за 
инвеститорски контрол. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 405 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация и чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Утвърждава  промени в Капиталовата програма за 2021 г.  по бюджета 
на Община Средец по дейности и параграфи на ЕБК съгласно Приложение 1. 

2. Компенсираните промени между утвърдените разходи да се извършат в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 
разходите. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобрен от Експертен 
съвет за устройство на територията окончателен проект на Общ устройствен 
план на община Средец. 

Докладва арх. Паруш Зафиров – гл. архитект на община Средец. 
Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте. 
Димитър Янков: От място. Г-н Зафиров, сам казахте, че е приет Общия 

устройствен план /ОУП/ на заседанието на експертния съвет, което на протокола е 
отбелязано  със забележки. В крайна сметка тези забележки сред които има и 
забележки от Регионална дирекция по горите, в какъв срок ще бъдат отстранени и от 
кого ще бъдат отстранени, защото доколкото разбирам вече фирмата изпълнител е 
деангажирана от процеса след като той бъде приет от нас. Аз мисля, че следва да бъде 
приет от гледна точка на това, че достатъчно дълго време се замота процедурата 
изцяло по изпълнението на ОУП, а това е една спънка за реализация и пътища на 
инвестиционни и други промени и е редно да бъде приет дори и със забележките. Но 
конкретно как и за какъв срок ще се отстраняват въпросните забележки. 

Арх. Паруш Зафиров: Изненадан съм от този въпрос, защото в докладната 
прочетох, че ОУП във фаза предварителен проект е приет 2017г. със забележки, а ОУП 
във фаза окончателен проект е приет без забележки. Вашият представител в 
експертния съвет когато разглеждахме ОУП нямаше въпроси и забележки. 
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Проектантите в своето изложение увериха, че  забележките на Агенцията по горите са 
изпълнени, а ако искате налице е, само, че са горе тъй като той е двадесет и шест листа 
А0 формат и още три тома текстови материал по 300стр., но мога да донеса тук на това 
заседание тази част, която касае горите и горските насаждения и вие сам да се уверите 
дали са изпълнени забележките, друго не мога да направя. 

Димитър Янков: Г-н Зафиров, няма смисъл да го даваме изненадани. Аз 
конкретно зададох въпроса, човека който съм изпратил и присъства на въпросното 
заседание, моя заместник, ние сме кореспондирали по телефона с него, да, приемам го 
от страна на ДГС без забележки, не правим забележка. Но говоря за забележките, 
които на етап преди окончателното приемане са отправени от Регионална дирекция по 
горите конкретно. Зная, че от изпълнителна агенция няма забележки, от страна на ДГС 
– Средец няма забележки, но има забележки от страна на Регионална дирекция по 
горите, за тях говоря в момента, ако не сте ме разбрал, това пояснявам. 

Арх. Паруш Зафиров: Разбирам. На този въпрос не мога изчерпателно да 
отговоря, защото  последната сфера в която съм компетентен са горите наистина. Но 
по време на разискванията стана дума за следното, различните държавни агенции те са 
двадесет и три, които ни съгласуваха ОУП, дават различни размери по техните схеми, 
устройствени планове и подробни устройствени планове. И когато проектантския 
колектив ги налага всичките, излиза че територията на община Средец трябва да е по-
голяма с няколко стотин хиляди декара, разбирате ли за какво говоря. Т.е. в 
държавните ведомства и агенции няма синхрон на картните показатели, размери и 
площи. Това остана нерешено тъй като всяка агенция си дава нейните показатели, 
нейните данни, проектантския колектив го нанася и вижда, че те се застъпват, нищо не 
може да направи проектанта, нито експертния съвет. Този проблем не е на ОУП, а е на 
синхронността на различните държавни ведомства, така мога да ви отговоря, това 
остана нерешено в ОУП. Имаше една забележка графична, която за един час се 
поправи, две от териториите на населени места бяха линиите на техните граници 
застъпени графично, оправихме го това нещо и това беше. Напротив присъствалите на 
Експертния съвет специалисти, външни не от общината, това беше председателя на 
Камерата на архитектите област Бургас и председателя на Съюза на архитектите 
област Бургас, дадоха най-висока оценка и споделиха, че това е най-добрия ОУП на 
който са разглеждали и са присъствали досега, аз нямам този опит. 

Димитър Янков: *** Моите въпроси бяха по отношение, вие казвате, че всичко 
това е свързано с необвързване и с кадастъра. 

Арх. Паруш Зафиров: Този въпрос остана нерешен окончателно, на всички други 
въпроси беше даден компетентен отговор и ни увериха, че всичко е наред. 

Димитър Янков: Все пак има специалисти, които са дали някакво становище от 
тяхна гледна точка, щом считате, че не е пречка за в бъдещ план няма проблем. Аз 
самия го казах още от начало, че ще го подкрепя ОУП, крайно време е той да мине.  
Въпросът ми беше какво ще се случи с въпросните забележки, разбрах общо взето, че  
няма да се случва нищо, благодаря.  

Динко Цъцаров: Други колеги. Г-н Германов, заповядайте. 
Янко Германов: Аз само да запитам нещо архитекта, той дълго време е в нашата 

община и знае някои неща. Ние по принцип не сме толкова компетентни за ОУП и 
явно вие гарантирате, че това е един много добър план, ние ще се уповаваме явно на 
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вашите гаранции, защото едва ли някой от тука разбира за този ОУП. Значи с чиста 
съвест можем да гласуваме за този план според Вас, така ли. 

Арх. Паруш Зафиров: Ако ми разрешите няколко минути да обясня защо толкова 
се бави този план, може би ще намерите отговор на този ваш въпрос сега. Става дума 
за следното, изискванията на съгласуващите организации, това са всички държавни 
агенции и министерства, по време на разглеждането от тях на ОУП бяха такива според 
мен не толкова компетентни, как да се изразя. Защото например Министерството на 
културата изискваха да се обходят всички паметници на културно-историческото 
наследство и да се нанесат в този план. Бога ми това е ангажимент за подробните 
устройствени планове, ами не може в един ОУП да боцкаме камъни и да казваме този 
камък какъв е и за това те ни бавиха четири години. Друга агенция, Агенция по горите 
там пък този въпрос не бяха нанесени в плана видовете гори по отношение на 
дърводобива, това всичко е предмет на подробно устройствени лесоустройствени 
планове. Неэможе ОУП да даде перманентно всеки един подотдел в гората за какво 
служи, каква възраст и каква е степента на амортизация на растителните видове. 
Позволявам си в качеството си вече на доайен в тази област да давам оценки и на 
висшестоящите органи, до тука ми дойде от некомпетентност масово в държавни 
органи, това е причината да се забави, няма друга. Имахме седемнадесет забележки от 
заинтересовани граждани и фирми от Средец и всички до една бяха изпълнени в плана 
с коригиране. Това, което сме дали ние като забележки и изисквания от общината, 
също е изцяло е коригирано. Това което дадоха органите на РЗИ, имаме няколко 
добивни кариери за инертни материали, нови изисквания с нови наредби влезли в сила, 
тежки изисквания, на ръба на нормите, те също бяха покрити. Околната среда безброй 
изисквания, не съм предполагал, че един ОУП може да бъде подложен на такива 
жестоки оценки, седем експертни съвета в Агенцията по околна среда, най-накрая 
всички техни забележки са покрити. За това казвам, че един план който е за двадесет и 
една години напред и покрива такава територия, съобщих ви за милионите декари, 
сигурно някъде нещо има непоказано, не мога да се закълна, но всичко е относително. 
По отношение на качеството мога да гарантирам в рамките на моята  компетентност, 
че този усройствен план е нещо, което ще даде възможност за следващите години 
община Средец да дръпне по отношение на еко туризма, основно туризма. На Божура 
вече може да се променят предназначения на частните имоти и на другите имоти и да 
се строят стига да има инвестиционен интерес. Териториите които гравитират около 
Средец, циганските махали, териториите, за които никога не е имало план и се водят за 
земеделски земи, а те са промишлени предприятия от седемдесетте години още са 
промишлени предприятия, също им се дава възможност в този план да се развиват и да 
се инвестира вече на тези територии. Дебелт, огромната територия, която трябваше да 
бъде след построяването на металургичното предприятие сега „Промет стийл“ 
трябваше да бъде възстановена земеделската земя,  държавата приватизира, продаде на 
частни фирми като производствени предприятия, да, ама те са върху земеделска земя. 
Този план и тази възможност дава да се регулират недоразуменията във всички 
наредби, които действат на територията на нашата община т.е. неговата основна цел 
беше да примири разнобоя и противоречията, оттук нататък следва много работа 
разбира се, ако съм ви отговорил. 
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  Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Динко Цъцаров: Колеги, ако нямате други въпроси, да благодарим на арх. 
Зафиров за изчерпателните отговори и преминаваме към гласуване на докладната. 
Който е съгласен с нея моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 406 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация и чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Общински съвет на община Средец приема окончателен вариант за Общ 
устройствен план (ОУПО) на община Средец.  

2. Общински съвет на община Средец дава положителна оценка на колектива, 
изработил ОУПО и с това счита, че договорът с „Консорциум ОУПО Средец“ ДЗЗД 
–гр. Варна е изпълнен. 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА, продължаваме – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на 
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  Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

ПУП - ПРЗ за поз.имоти с идентификатори: 17974.108.1; 17974.107.424; 
17974.108.25 и 17974.108.26  по кадастрална карта и кадастрални регистри в 
землището на гр. Средец. 

Докладва Божидар Божинов – специалист „Незаконно строителство“ в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

Динко Цъцаров: Има ли въпроси колеги. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Не е въпрос. Аз ще се въздържа от тази докладна не защото съм 

против въпросното приемане на ПУП, а тъй като се явявам частично заинтересована 
страна от гледна точка, че този подробен устройствен план в крайна сметка неговата 
бъдеща реализация включва и територии, които са държавна собственост, подлежат на 
изключване. Това сме го коментирали и поради тази причина, но като цяло идеята да 
се уреди, да се обхване с инфраструктурни проекти района на граничещи с горски 
територии места до ромската махала, това е едно добро начало. Казах, защо ще се 
въздържа някой да не се изненада. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 407 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет – Средец на основание чл.21, ал 1, т.11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, допуска изработването на ПУП - ПРЗ за поз.имоти с 
идентификатори: 17974.108.1 с площ 63455 кв.м., държавна частна собственост, 
горска територия, с начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора“, 
местност „Стражарка“; 17974.107.424 с площ 41226 кв.м., общинска частна 
собственост, с предназначение „земеделска територия“, начин на трайно ползване 
„за друг вид застрояване“, местност „Стражарка“; 17974.108.25 с площ 59132 кв.м., 
общинска частна собственост, с предназначение „горска територия“, начин на 
трайно ползване „за друг вид дървопроизводствена гора“, местност „Стражарка“  и 
17974.108.26 с площ 78383 кв.м., общинска частна собственост, с начин на трайно 
ползване „за друг вид дървопроизводствена гора“, с предназначение „горска 
територия“, местност „Стражарка“ по кадастрална карта и кадастрални регистри  
на град Средец, област Бургас, с цел кандидатстване по програма BGLD 3.002 
„Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване, финансиране по програма 
„Местно развитие, намаляване на бедността и подобряване включително на 
уязвимите групи“. Подробният устройствен план да се изпълни по следните части и 
фази: 

План за улична регулация. 
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  Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

На основата на попълване кадастрална карта и възможностите на релефа при 
използване на всички нормативно определени възможности за ширини и наклони на 
улиците, да се осигури улична мрежа. Да се осигурят уширения на уличните платна за 
паркиране, където е възможно. 

План за дворищна регулация. 
Да се разработи дворищна регулация на имотите, с предназначение „жилищна 

устройствена зона“. Да се осигурят зелени зони. Нормативите за площта на 
обществените озеленени площи за широко и специфично ползване да бъдат при норма 
– 12 кв.м. на жител. Да се осигурят обществени площи за спорт, при норма 12 кв.м. на 
жител. 

План за застрояване. 
Да се предвиди нискоетажно и смесено застрояване при следните показатели на 

застрояване: Плътност на застрояване (П застр.) от 40 до 60%; Интензивност на 
застрояване (К инт.) от 0,5 до 1,2; Необходима озеленена площ (П озел.) от 20 до 60 %. 

Подробният устройствен план да се изработи и процедира двуетапно: 
– фаза „ предварителен проект“ 
– фаза „ окончателен проект“ 

Да се спазят всички изисквания на НАРЕДБА №РД – 02 –20–2/ 20.12.2017 г. за 
планиране и проектиране на комуникационно – транспортната система на 
урбанизираните территории; Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони; Наредба №8 за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове. 

2. Общинският съвет – Средец на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, одобрява заданието за изработването на ПУП - ПРЗ за 
поз.имоти с идентификатори: 17974.108.1 с площ 63455 кв.м., държавна частна 
собственост, горска територия, с начин на трайно ползване „друг вид 
дървопроизводителна гора“, местност „Стражарка“; 17974.107.424 с площ 41226 
кв.м., общинска частна собственост, с предназначение „земеделска територия“, 
начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“, местност „Стражарка“; 
17974.108.25 с площ 59132 кв.м., общинска частна собственост, с предназначение 
„горска територия“, начин на трайно ползване „за друг вид дървопроизводствена 
гора“, местност „Стражарка“ и 17974.108.26 с площ 78383 кв.м., общинска частна 
собственост, с начин на трайно ползване „за друг вид дървопроизводствена гора“, с 
предназначение „горска територия“, местност „Стражарка“ по кадастрална карта 
и кадастрални регистри  на град Средец, област Бургас, с цел кандидатстване по 
програма BGLD 3.002 „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване, 
финансиране по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобряване 
включително на уязвимите групи“. 
 

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

  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 
2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на 
ПУП – ПП– парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за 
осигуряване на захранване с електроенергия на обект: „Външно ел.захранване на 
УПИ III-142, кв.44 по плана на село Суходол, община Средец“. 

Докладва Божидар Божинов – специалист „Незаконно строителство“ в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 408 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет – С едец на основание чл.21, ал 1, т.11 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 от Закон за 
устройство на територията, допуска: 

- изработване на ПУП – ПП – парцеларен план за елементи на техническата 
инфраструктура за осигуряване на захранване с електроенергия на обект: „Външно 
ел.захранване на УПИ III-142, кв.44 по плана на село Суходол, община Средец“, през 
ПИ 70322.63.1 и ПИ 70322.54.17 по КК на землището на село Суходол, общ. Средец. 
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                                                                                                             Секретар: 

       2. Общинският съвет – Средец на основание чл.21, ал 1, т.11 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124б, ал.1 от Закон за 
устройство на територията, одобрява заданието за изработване на:  
      - ПУП – ПП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за 
осигуряване на захранване с електроенергия на обект: „Външно ел.захранване на 
УПИ III-142, кв.44 по плана село Суходол, община Средец“. 
        Проектът  да се изработи съгласно нормите на ЗУТ и Наредба №8 за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове на МРРБ. Решението не 
подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДМА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП - 
ПРЗ за поз.имот с идентификатор 17974.109.59 по кадастрална карта и 
кадастрални регистри , м. „Малката река” в землището на гр. Средец. 

Докладва Божидар Божинов – специалист „Незаконно строителство“ в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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  Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 409 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет – Средец на основание чл.21, ал 1, т.11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, разрешава изработването на ПУП - ПРЗ за поз.имот с 
идентификатор 17974.109.59 по кадастрална карта и кадастрални регистри  с площ 
2637 кв.м /две хиляди шестстотин тридесет и седем кв.м/, с начин на трайно ползване 
– друг вид земеделска земя, кат.9 в местност „Малката река“, в землището  на гр. 
Средец, с цел изграждане на: „База за складови и производствени дейности”. 
Проектът да бъде придружен с положително становище от РИОСВ и подходяща 
пътна връзка, съгласувана с АПИ. За имота да бъде отреден УПИ, с отреждане „за 
складови и производствени дейности“, при следните показатели на застрояване: 
устройствена зона Пп; Етажност 1–3( до 12 м.); Пл. на застрояване до 60%; 
озеленяване до 20 %; интензивност на застрояване– К инт. до 2,0, свободно 
застрояване „е“, паркиране в имота. ПУП–ПРЗ да бъде изработен във фаза 
окончателен проект, при спазване на изискванията на Наредба №7 за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, 
Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Закона 
за устройство на територията. 

2. Общинският съвет – Средец на основание чл.21, ал 1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, одобрява заданието за изработването на ПУП - ПРЗ за 
поз.имот с идентификатор 17974.109.59 по кадастрална карта и кадастрални 
регистри с площ 2637кв.м /две хиляди шестстотин тридесет и шест кв.м/ с начин на 
трайно ползване – друг вид земеделска земя, кат. 9 в м. „Кръста” в землището  на 
гр.Средец, с цел изграждане на: „База за складови и производствени дейности”. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Субсидия за манастир „Живоприемен 
източник“ с. Голямо Буково. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 410 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация и чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за отпускане на субсидия за Манастир „Живоприемен 
Източник“ с. Голямо Буково в размер на 1000 лв.  

2. Увеличава плана на разхода на бюджета на община Средец в Местна 
Дейност, Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, Дейност 
759 „Други дейности по културата“, § 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери 
за юридически лица с нестопанска цел“ със сумата от 1000 лв. 

3. Намалява плана на разхода на бюджета на община Средец в Местна 
дейност, Функция “Разходи некласифицирани в другите функции“, Дейност 998 
„Резерв“, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ със сумата от 1000 
лв. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
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                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ДЕВЕТА ТОЧКА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски 
пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2021/2022 година. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 Динко Цъцаров: Въпроси има ли колеги, изказвания. Г-н Янков. 
 Димитър Янков: Може ли да ми отговорите като финансово изражение от тези 
предоставени за ползване общински имоти, горски пътища и др., каква е сумарната 
стойност за годишен размер.  
 Маргарита Стойчева: Около 115х.лв. 

Димитър Янков: Около 115х.лв. от това предоставяне. Значи аз съм го споделял 
и друг път и в комисии, и предни години когато сме ги приемали тези неща, знаете, че  
категорично съм поддръжник на отдаването под наем и вземането на съответните 
финансови стойности за общината по този начин на разпореждане с общинската 
собственост. Тук обаче притеснителното в тази докладна е, че тези полски пътища 
особено, които се предоставят, една голяма част от тях чисто и просто ограничават 
достъпа до горски масиви с цел осъществяване на дейности по дърводобива, до 
извършване на мерки за създаване на организация за гасене на пожар. Не знам доколко 
сте го прецизирали, но ви моля, независимо от заявленията, прецизирайте това нещо 
да не се допуска, защото вярвайте ми всяка година в дадена ситуация се сблъскваме с 
въпросния проблем. Сблъсквали сме се и при пожарите в Граничар, сблъсквали сме се 
с този проблем в землището на с. Богданово при осъществяване на дърводобивни 
дейности. Оказва се следното нещо, хората казват, а бе те искат от нас да ги платим 
значи ние от съответната площ трябва да  реализираме някакъв доход, строго 
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погледнато тези ползватели са прави, защото не може да плащат нещо без насреща по 
някакъв начин да има възвръщаемост финансова. Обаче забележете, това създава доста 
предпоставки за просто пресичане на достъпа до други имоти, аз съм убеден, че има 
такива случаи, които други частници и лица изпитват затруднения. Защото въпросните 
пътища, които са били съществуващи най-малкото трябва да бъдат картирани и в един 
момент те са разорани и ви казвам противопожарна техника, правили сме какви ли не 
изпълнения и глупости, да не говорим, че и тежка техника е викана с цел да се 
пробиват пътищата, защото те като са разорани не може да се влезе. Много ви моля и 
то най-сериозно, и така от чисто практична гледна точка, хубаво е да се вземат тези 
над сто хиляди лева, но нека да се погледне конкретно във всеки по-крупен случай 
дали това по някакъв начин не ограничава правата на трети лица и институции. 

Маргарита Стойчева: Затова можем да разговаряме с Общинска служба 
земеделие и с Областната служба тъй като ние получаваме заповед от Областна 
служба по земеделие. Това може да стане според мен още преди да се сключат 
споразуменията, ако е възможно. 

Димитър Янков: Аз смятам, че тези споразумения още не са сключени. 
Антоанета Колеолова: Тези пътища в повечето случаи са проектни, те не 

съществуват на място. Те са проектни пътища, които водят до всеки имот. 
Димитър Янков: Така, някои от тях са проектни, но има и които са 

съществуващи, повярвайте ми сблъсквам се в практиката *** с това нещо. 
Антоанета Колеолова: Защото пътят където е направен той минава през имотите 

на хората. 
Димитър Янков: Аз ви казвам, че в тази ситуация и с този начин на предоставяне 

на тези имоти, макар и под наем или формата не е продажба, ви казвам, че това създава 
затруднение в практическата работа. Сега мога да ви викам за всеки един конкретен 
случай и да идвам при вас когато се получи и вероятно не съм единствен. Вероятно 
подобни затруднения, хайде тъй като е общинска структура може би по-лесно се 
решават въпросите когато става въпрос за Общинско предприятие „Общински гори“, 
но ние се сблъскваме, казвам ви сблъскваме се дори и при пожар. 

Антоанета Колеолова: В Граничар не виждам какъв ви е бил проблема при 
наличие, че в Граничар не се работи, там само се ползват за пасища. Ако искате 
заповядайте горе да покажа какво представлява едно споразумение и да видите как е 
изместен пътя и минава през имотите на хората, не е пътя на място където трябва да 
бъде.  

Димитър Янков: Повече е от две години, не знам, казвам ви, че чисто и просто 
във Факийско землище сме имали такива проблеми, в Богдановско землище, в 
Граничарско землище и други. Сега всеки един конкретен случай във времето няма 
как, но не мога за всеки един конкретен случай да ви занимавам. Ако има някакъв друг  
тип решения при създаване на подобни неща, но имайте предвид, че има неща, които 
примерно трябва да се решават от днеска за днеска, примерно един пожар и достъп. За 
мен има най-малкото, няма да използвам термина порочно, но ще кажа, че не е 
изчистено до край този процес на предоставяне на въпросните пътища. Благодаря. 

Маргарита Стойчева: Разговаряли сме със земеделските производители и 
особено тези които са на границата с горска територия, те се стараят да се съобразяват. 
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Димитър Янков: Не се съобразяват г-жо, да не влизаме в спорове, мога да 
посочвам конкретни случаи със земеделски производители конкретни, няма повече да 
го коментираме. Аз самия ще се въздържа предвид казаното, няма да съм против, но 
има неизгладени неща по начина на отдаване. 

Динко Цъцаров: Колеги, ако няма други желаещи да вземат отношение по 
докладната, пристъпваме към нейното гласуване. Който е съгласен с предложенията в 
нея моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа, 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 411 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, във връзка с чл.75б, ал.2, 3 от Правилника за прилагане закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет на община Средец дава съгласие да се предоставят общински 

имоти – полски пътища и напоителни канали, попадащи в масиви за ползване, на 
ползвателите по сключени споразумения, описани в подробна справка за 
ползвателите в община Средец за стопанската 2021/2022 година, неразделна част от 
настоящото решение и упълномощава Кмета на общината да сключи договори за 
наем по цена в размер на средното годишно рентно плащане за обработваеми земи за 
съответното землище. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Предоставяне на възмездна 
финансова помощ от бюджета на Община Средец за 2021 година  на Сдружение 
„Тракийско сдружение Лазо Лазов“ гр. Средец, във връзка с изпълнение на проект 
„Пъстри премени за певици засмени“ по Договор № BG06RDNP001-19.197-0003-С01 
от 28.01.2021 г. и Анекс BG06RDNP001-19.197-0003-С03 от 22.11.2021 г.. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 412 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация, чл.126 от Закона за публичните финанси и във връзка с 
изпълнение на проект „Пъстри премени за певици засмени“ по Договор 
№BG06RDNP001-19.197-0003-С01 от 28.01.2021 г. и Анекс BG06RDNP001-19.197-
0003-С03 от 22.11.2021 г., 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 1. Дава съгласие за предоставяне на възмездна финансова помощ от бюджета 
на Община Средец за 2021 година на Сдружение „Тракийско сдружение Лазо Лазов“ 
гр.Средец, във връзка с изпълнение на проект „Пъстри премени за певици засмени“ по 
Договор № BG06RDNP001-19.197-0003-С01 от 28.01.2021г. и Анекс BG06RDNP001-
19.197-0003-С03 от 22.11.2021г., със срок на възстановяване на помощта месец  
декември 2022г., при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на 
дейностите по бюджета в определените размери. 

 2. Намалява § 72-01 (Предоставени средства по възмездна финансова помощ)  
(–) 8 800,00 лв.. 

3. Намалява Резерва § 00-98 (Резерв за непредвидени и неотложни разходи)  
(–) 8800,00 лв.. 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Докладна записка от Динко 
Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Даване на съгласие 
за разпореждане с имущество собственост на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ЕООД гр. Средец. 

Докладва вносителя. 
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Динко Цъцаров: Имате думата колеги за въпроси и изказвания по докладната, 
съответно и за предложения кои колеги от състава на общинския съвет да вземат 
участие в тази комисия. Г-н Стаматов. 

Тодор Стаматов: Аз предлагам г-н Динко Цъцаров да вземе участие в тази 
комисия. 

Динко Цъцаров: По т.3, тука съм дал двама човека, но пак казвам въпросът е 
отворен може и да са повече, предлагайте няма проблем. Г-н Германов. 

Янко Германов: Аз искам да запитам нещо. На комисиите стана въпрос, на 
времето този скенер не работеше, така си го вземахме, той не работеше, гласувахме 
тука, някой даде докладна, имаше спорове за тази работа, изплатихме 60-80хлв. мисля, 
че такава беше сумата, за да можем да го купим този скенер въпреки, че нищо не става. 
Има ли практика в тази община да се види кой внесе онази докладна да плащаме този 
скенер, за да го бракуваме сега. И оттогава се знаеше, че този скенер няма да 
проработи, дайте тези неща да ги уточняваме, поне да го разберем кой е дето лобираше 
за тази фирма да купят този скенер, да изплатим по точно. Кмета ли беше, ***, кой 
внесе докладната, дайте такива неща да ги виждаме, сега изведнъж… дай 80х.лв. 
много важно за общината, но за един човек 80х.лв. е цял живот да се блъска за тях. 
Мисля, че тези неща трябва да се разглеждат и се виждат, не щом е на общината много 
важно, ще бракуваме, от самото начало този скенер се знаеше, че няма да проработи и 
не проработи ***. 

Димитър Янков: Не чух много добре въпросът на колегата, но ще си позволя 
като един от по-старите общински съветници да взема отношение по докладната. 
Значи проблема със скенера г-н Германов още е от мандат 2007-2011г. в края на 
въпросния мандат, доколкото си спомням вие бяхте 2011г. и след това. Скенера беше 
закупен основно с идеята да се спаси неврологично отделение и беше хвърлена една 
доста сериозна сума пари, ми се струва на два транша и ми се струва, че надхвърляха 
100х.лв. сумарно, не мога да съм сигурен в цифрите. В последствия обаче, се завишиха 
още повече изискванията на Здравната каса по отношение на съществуването на 
съответното неврологично отделение и се стигна до там, че то беше закрито за 
съжаление, но скенера беше закупен, респективно без въобще да работи. Чисто и 
просто каквито и да е било действия по отношение на това недвижимо имущество на 
болницата определено са закъснели, както от страна на предходните болнични 
управители, така до някъде и от страна на Общинския съвет, защото предполагам, че в 
даден момент при положение, че не се използва и няма шанс да се отвори можеше на 
по ранен етап да се продаде вместо сега да се бракува. Допускам, бих казал и вина на 
Общинските съвети в т.ч. и моя доколкото съм присъствал в някои от тези Общински 
съвети.  

Динко Цъцаров: И управителите. 
Димитър Янков: И управителите, такава е хронологията, започна ако трябва да 

говорим с имена при управител д-р Карабаджаков, знам че във времето отношенията  
ни към неговата персона като управител се различават, вие сте имали г-н Германов 
друго отношение и друго виждане, аз бях на различно мнение. 

Янко Германов: Какво се оказа накрая в мнението, ние бяхме прави нали. 
Димитър Янков: Но така или иначе той беше сменен това се оказа, а не че е 

дошъл някой по-добър, няма значение. Но след него са се изредили трима управители, 
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ако не са и четири, трима без настоящия управител, никой нищичко не е направил по 
отношение на тази тема със скенера. За това, че след като се е стигнало до положение, 
че съответните инстанции като РЗИ и г-н Паздеров дава мнение и технически лица 
дават мнения, за съжаление не можем да го спасим. Единствено ако може след самото 
бракуване някои от частите да се продадат на по-високи стойности, това е, защото 
както каза по време на комисиите колегата Стаматов, има и ценни метали, има и други 
неща. Хубаво е въпросната комисия, въпросните членове, между другото предлагам г-
жа Йона Чобанова и председателя да не е сам, и да не го упрекнем в даден момент, че 
взема самостоятелни, еднолични решения така, че е хубаво поне да са двама. Г-жа 
Чобанова като член на нашата комисия по здравеопазване предлагам в процеса на 
изказването си. Благодаря на г-жа главния счетоводител, че все още е тука, бяхме 
говорили за една справка, аз може и в последствие да я взема и после да мина край вас. 
Интересува ме въпросните болнични заведения от гласуваните средства колко са 
получили, като говорим за МБАЛ нека да упоменем и Медицинския център, който е 
вече долу горе на ръба на оцеляването да се изразим още времето на предходните 
управители, но слава богу е спасен все още да съществува. Слушам. 

Анета Колеолова: Към настоящият момент м. ноември МБАЛ-Средец има  
планувани 50х.лв. от тях предоставени са 15508лв. текуща субсидия и 26261лв. 
капиталов трансфер. За Медицинския център гласуваните средства са 40х.лв. до 
момента са предоставени 21х.лв. и капиталов трансфер за 8х.лв. Тези дни имахме 
договорката със заявление от страна на Медицинския център да се предоставят тези 
8х.лв. за закупуване на климатици и аудиометър… 

Димитър Янков: Кои 8х.лв. 
Анета Колеолова: От капиталовата програма. 
Димитър Янков: А останалите от субсидиите не са поискани ли, защото има 

доста разлика. 
Анета Колеолова: Точно така, всеки месец те си подават заявка и ние 

удовлетворяване искането им. 
Димитър Янков: Искате да кажете, че няма подадени заявки и всички заявки са 

удовлетворени, защото наближава и края на годината. 
Анета Колеолова: А наистина новия управител на МБАЛ изобщо не е подавала 

искане за субсидии. 
Димитър Янков: МБАЛ получават и държавни субсидии и госпожата новата 

управителка е дала финансов отчет за деветмесечието, смятам че нещата стоят там по-
добре. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. …Ако нямате първо гласуваме 
„Динко Цъцаров и Йона Чобанова за представители на Общински съвет Средец за 
участие в комисия по продажби на имущество собственост на „МБАЛ-
СРЕДЕЦ“ЕООД“, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Динко Цъцаров: Гласуваме докладната с направеното допълнение, който е 

съгласен с предложенията в нея моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 

съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 413 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация, чл.2, ал.2 и чл.5, ал.1 от Наредба за условията и реда, при 
които община Средец упражнява правата си на собственик върху общинската част 
от капитала на търговски дружества, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие управителя на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ЕООД гр. Средец да 

предприеме действия за бракуване на компютърен томограф, модел „Somaton 
AR.Star“ собственост на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ЕООД. 

2. Дава съгласие управителя на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ЕООД гр. Средец да 
извърши разпореждане /продажба/ на лек автомобил с марка „Пежо“ 
регистрационен № А7661КА в движение от 1998г. съгласно разпоредбите на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска  собственост и сключи договора за продажба. 

3. Определя Динко Цъцаров и Йона Чобанова за представители на Общински 
съвет Средец за участие в комисия по продажби на имущество собственост на 
„МБАЛ-СРЕДЕЦ“ЕООД. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

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

Докладва Йона Чобанова – член на постоянната комисия. 
Динко Цъцаров: Въпроси колеги. Заповядайте. 
Лало Гюров: Само да запитам този човек с епикриза ли е или какво. 
Динко Цъцаров: Аз мога да отговоря. Става въпрос за 16г. с операция тумор на 

мозъка, която е втора операция и е извършена в края на октомври или в началото на 
ноември. 

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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 414 
30 ноември 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: 

§ Я. К. К., живущ в гр. Средец – сумата от 200лева; 
§ Ж. И. П., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ Д. С. И., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
§ П. И. П., живущ в с. З., общ. Средец – сумата от 100лева. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 От залата излезе Димитър Янков. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИАНАДЕСЕТА следва – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на 
ползване върху имот с идентификатор 70322.97.4 по КККР на с. Суходол. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 415 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация, чл.37п от ЗСПЗЗ, чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за 
пчеларството, чл.7, ал.2, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската 
собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да бъде учредено право на ползване върху 2000 кв.м. от имот с 
идентификатор 70322.97.4 по КККР на с.Суходол  с площ 60437 кв.м., нтп – пасище, в 
м.”До село”, за отглеждане на пчелни семейства. 

2. Предоставя право на ползване върху 2000 кв.м. от имот с идентификатор 
70322.97.4 по КККР на с. Суходол с площ 60437 кв.м., нтп – пасище, в м.”До село” за 
настаняване на пчелни семейства, без търг или конкурс на А. Т. К. с адрес гр. Средец, с 
регистриран животновъден обект с ветеринарен рег.№8328-0069. 

3. Определя 10 /десет/ годишен срок за ползване на имота по т.1 при годишен 
размер на цената на учреденото право на ползване в размер на 31,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да  сключи договора за  учредяване 
правото на ползване. 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТИРИАНАДЕСЕТА следва – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на 
трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 24712.15.20 и 24712.15.190, 
находящи се в землището на с. Дюлево. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 416 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация и чл.78а от Правилника за прилагане закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да се промени начина на 

трайно ползване на: 
- имот с идентификатор 24712.15.20 по КККР на с. Дюлево с площ 1935 кв.м., с 

начин на трайно ползване - пасище, седма категория, в м.”Около село”, актуван с 
Акт за ПОС №1569/01.11.2021 г. с граници и съседи: 24712.15.467, от нтп - „пасище” 
на нтп - „друг вид земеделска земя”; 
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- имот с идентификатор 24712.15.190 по КККР на с. Дюлево с площ 9470 кв.м., 
с начин на трайно ползване - пасище, седма категория, в м.”Около село”, актуван с 
Акт за ПОС №1523/28.06.2021 г., с граници и съседи: 24712.45.14, 24712.15.191, 
24712.45.192, 24712.15.124, 24712.15.192, 24712.15.125, 24712.15.126, 24712.15.53, 
24712.15.25, 24712.15.127, 24712.15.128, от нтп - „пасище” на нтп - „друг вид 
земеделска земя”. 

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 
действия по промяната на начина на трайно ползване на поземлен имот с 
идентификатор 24712.15.20 и 24712.15.190, находящи се в землището на с. Дюлево. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА –  
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 
20273.80.999, находящ се в землището на с. Дебелт. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 417 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация и чл.78а от Правилника за прилагане закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с 

идентификатор 20273.80.999 с площ 3000 кв.м. в м.”Липата”, с начин на трайно 
ползване - пасище, седма категория, актуван с Акт за ПОС №1561/13.10.2021 г. с 
граници и съседи: 20273.44.40, 20273.80.1000, от нтп - „пасище” на нтп - „друг вид 
земеделска земя”. 

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 
действия по промяната на начина на трайно ползване на поземлен имот с 
идентификатор 20273.80.999, находящ се в землището на с. Дебелт. 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 
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24712.57.339, находящ се в землището на с. Дюлево, от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 2 
глас, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 418 
30 ноември 2021 година 

 
Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от 

инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 
24712.57.339, находящ се в землището на с. Дюлево, от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 
24712.2.505, находящ се в землището на с. Дюлево, от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 
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 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 419 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост и сключи договора за  продажба, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет на община Средец обявява за частна общинска собственост 

имот с идентификатор 24712.2.505 по КККР на с. Дюлево с площ 4300 кв.м. с начин 
на трайно ползване – друг вид земеделска земя, четвърта категория, в 
м.”Демердежки път”, с граници и съседи: 24712.2.135, 24712.2.334, 24712.2.504, 
24712.2.333. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 
17974.42.918, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 2 
глас, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 420 
30 ноември 2021 година 

 
Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от 

инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 
17974.42.918, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА следва – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна 
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общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец на собственика на законно построена 
върху него сграда. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 421 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация, съгласно чл. 44, ал.1, т.3, ал.3 и ал.4 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 Урегулиран поземлен имот 
VІІ – 501.2076 в кв.142 с площ от 498 кв.м., зона трета по ПУП на гр. Средец, 
определена от независим оценител на имоти в размер на 7970,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Т. П. С., Урегулиран поземлен имот VІІ – 501.2076 в кв.142 с площ 
от 498 кв.м., зона трета по ПУП на гр. Средец, при граници на имота: от две страни 
улица, УПИ VІІІ-501.2077 и УПИ VІ-501.2087, за сумата от 7970,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
имота на Общината със собственика на законно построената върху него сграда. 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТА следва – 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-648, кв.75 в с. Дюлево. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 422 
30 ноември 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 20/ 1635 кв.м. идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ V – 648 в кв.75 по ПУП на с. Дюлево, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
130,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Д. В. Б., 20/ 1635 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ V – 648 в кв.75 по ПУП на с. Дюлево, отреден за жилищно строителство,  при 
граници на имота: улица, УПИ VІ-646, УПИ VІІІ-647, УПИ ІX-647, УПИ X-649 и УПИ 
ІV-651, за сумата от 130,00 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 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от 
закупуване на  имот в с. Дюлево по реда на чл.199, ал.1 и 2 от Закона за 
устройство на територията. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 423 
30 ноември 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: 
 

Общински съвет на община Средец отказва да закупи недвижим имот с площ 
от 220кв.м. с предложена цена от 1500лева, представляващ част от имот пл. № 159 
в квартал 13 по плана на с. Дюлево, който по подробен устройствен план е предвиден 
за изграждане на обект – публична общинска собственост - УПИ XII - за озеленяване 
и дава съгласие същият да бъде продаден от С. С. Т. на трето лице. 
 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Процедура по прекратяване на 
съсобственост по реда на чл.36, ал.1, т. 1 от ЗОС. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 424 
30 ноември 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 процедура по реда на чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС и чл.44, ал.1, т.2, ал.2 и ал.4  от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Във връзка с чл.44, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество новообразуваните Поземлени имоти с 
идентификатор 20273.501.1211 с проектна площ 354кв. и 20273.501.1210 с проектна 
площ 154 кв. м., остават в собственост на Община Средец. 

2. Поземлени имоти с идентификатор 20273.501.1209 с проектна площ 591 
кв.м., се възлага в собственост на И. Д. К., срещу заплащане дела на Общината, 
представляващ 156/591 идеални части от новообразуван ПИ с идентификатор 
20273.501.1209. 
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3. Поземлени имоти с идентификатор 20273.501.1208 с проектна площ 592 
кв.м., се възлага в собственост на Ж. Й. С., срещу заплащане дела на Общината, 
представляващ 157/592 идеални части от новообразуван ПИ с идентификатор 
20273.501.1208. 

Сумата която следва да се заплати за ПИ с идентификатор 20273.501.1209 е 
1420лв., в едно с дължимото ДДС – 284лв., 3% местен данък право придобиване – 
42,60лв. и цената за изготвяне на експертната оценка – 60лв. 

Сумата която следва да се заплати за ПИ с идентификатор 20273.501.1208 е 
1450лв., в едно с дължимото ДДС – 290лв., 3% местен данък право придобиване – 
43,50лв. и цената за изготвяне на експертната оценка – 60лв.. 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот в 
землището на с. Момина Църква. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в докладната 
записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, 
Общинският съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 425 
30 ноември 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, чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2021 година и включва в Раздел ІІІ В - имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №50 – имот с идентификатор 29221.216.511,  находящ се 
в землището на с. Момина Църква. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 29221.216.511 в размер на 1000,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 29221.216.511 по КККР на 
с.Момина Църква с площ 2412 кв.м., с начин на трайно ползване – нива, пета 
категория, в м.”Старите лозя”, с номер по предходен план №001511, актуван с Акт 
за ЧОС №3639/07.02.2019г., с граници и съседи: 29221.216.2, 29221.216.4, 
20221.216.768, 29221.45.857, с начална тръжна цена 1100,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА следва – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
поземлени имоти в землището на с. Дюлево. 
 Докладва Маргарита Стойчева – директор 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” – 1 глас; “въздържали се” – 3 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 426 
30 ноември 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, чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2021 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №51 – имот с идентификатор 24712.15.10, под №52 – 
имот с идентификатор 24712.15.12, под №53 – имот с идентификатор 24712.15.14, 
под №54 – имот с идентификатор 24712.15.15, под №55 – имот с идентификатор 
24712.15.18, под №56 – имот с идентификатор 24712.15.19, под №57 – имот с 
идентификатор 24712.15.110, под №58 – имот с идентификатор 24712.15.112, под 
№59 – имот с идентификатор 24712.15.113, находящи се в землището на с. Дюлево. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 24712.15.10 в размер на 649,00 лева, на имот с 
идентификатор 24712.15.12 в размер на 1665,00 лева, на имот с идентификатор 
24712.15.14 в размер на 2398,00 лева, на имот с идентификатор 24712.15.15 в размер 
на 1110,00 лева, на имот с идентификатор 24712.15.18 в размер на 406,00 лева, на 
имот с идентификатор 24712.15.19 в размер на 566,00 лева, на имот с 
идентификатор 24712.15.110 в размер на 2011,00 лева, на имот с идентификатор 
24712.15.112 в размер на 563,00 лева, на имот с идентификатор 24712.15.113 в 
размер на 551,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на следните поземлени имоти: 
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- имот с идентификатор 24712.15.10 по КККР на с. Дюлево с площ 1173 кв.м., с 
начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4336/01.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.113, 
24712.45.2, 24712.15.467, 24712.15.9, 24712.15.114, с начална тръжна цена 720,00 
лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.12 по КККР на с.Дюлево с площ 3029 кв.м., с 
начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4337/01.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.13, 
24712.45.2, 24712.15.467, 24712.15.179, 24712.15.115, с начална тръжна цена 1840,00 
лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.14 по КККР на с.Дюлево с площ 4363 кв.м., с 
начин на трайно ползване - нива, седма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт 
за ЧОС №4335/01.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.17, 24712.45.2, 24712.15.467, 
24712.15.13, 24712.15.15, с начална тръжна цена 2640,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.15 по КККР на с.Дюлево с площ 2007 кв.м., с 
начин на трайно ползване- нива, седма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт за 
ЧОС №4334/01.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.16, 24712.15.17, 24712.15.467, 
24712.15.14, с начална тръжна цена 1221,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.18 по КККР на с.Дюлево с площ 732 кв.м., с 
начин на трайно ползване - нива, седма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт 
за ЧОС №4333/01.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.45.2, 24712.15.16, с начална 
тръжна цена 450,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.19 по КККР на с.Дюлево с площ 1026 кв.м., с 
начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4338/01.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.51, 
24712.15.109, 24712.15.467, 24712.15.9901, с начална тръжна цена 630,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.110 по КККР на с. Дюлево с площ 3659 кв.м., 
с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4340/02.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.467, 
24712.15.194, 24712.15.109, 24712.15.111, 24712.15.112, с начална тръжна цена 
2220,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.112 по КККР на с. Дюлево с площ 1021 кв.м., 
с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4341/02.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.192, 
24712.15.467, 24712.15.110, 24712.15.111, 24712.15.51, 24712.15.9901, с начална 
тръжна цена 620,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.113 по КККР на с. Дюлево с площ 996 кв.м., с 
начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, актуван с Акт за ЧОС №4342/02.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.45.2, 
24712.15.10, 24712.15.14, 24712.15.180, с начална тръжна цена 606,00 лева. 
 4. 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. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 3 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА следва – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на шофьор 
на автомобил на спешна медицинска помощ във Филиал за спешна медицинска 
помощ – гр. Средец. 

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

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в докладната 
записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 427 
30 ноември 2021 година 

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

местната администрация и и чл.37, ал.1, т.2 от ПМС № 408 от 23.12.2020г., за 
изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2021г., 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Дава съгласие за изплащане на пътни разходи, от местоживеене до 

месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
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автобусен превоз по направление с.Дебелт - гр.Средец – с.Дебелт на Иван Николов 
Янев – шофьор на автомобил за спешна медицинска помощ във Филиал за спешна 
медицинска помощ гр. Средец, считано от 01.11.2021 г. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА следва – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на 
представител на Община Средец за участие в извънредно неприсъствено 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на мандата 
и позицията по точки посочени в дневния ред на заседанието. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 428 
30 ноември 2021 година 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
І. Дава мандат и упълномощава инж. Иван Петков Жабов – Кмет на Община 

Средец, представител на Общината по Закона за водите в Асоциацията по ВиК 
Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, решения 
както следва: 

По т. 1 от дневния ред: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 
общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 
от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на асоциацията за 2022 г. в размер на 15 000,00 (петнадесет 
хиляди) лева. 

По т. 2 от дневния ред: Разни – дава право на представителя на Община 
Средец да изрази становище и да гласува по целесъобразност и в полза на Община 
Средец. 

II. Определя Николина Пенева Дамбулова – зам.-кмет на Община Средец за 
представител на Общината в общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, при 
невъзможност на Кмета на Община Средец – инж. Иван Петков Жабов, да участва 
лично и гласува от името на Кмета на Община Средец в заседанието на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за приемане на горепосочените решения. 

С оглед на обстоятелството, че Общото събрание на Асоциацията по ВиК ще 
се проведе на 08.12.2021 г. допуска предварително изпълнение на решението на 
основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 
 

Динко Цъцаров: Последна ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА – Питания. През 
изтеклия месец няма входирани питания в деловодството на Общинския съвет. Имаше 
едно отправено запитване от г-н Кичев относно правомощията на кметските 
наместници съответно техните задължения. Изпратих ви го г-н Кичев вчера.  

Иван Кичев: Не съм го видял. 
 Динко Цъцаров: Ето ви го. 
 Иван Кичев: Само, че въпросът ми не беше за правомощията, въпросът беше за 
изисквания относно заемане на длъжността съгласно длъжностната характеристика.  
 Николина Дамбулова: Не съм ви разбрала. 
 Иван Кичев: Не е ставало въпрос за правомощията изобщо, г-жо Дамбулова. 
Питането ми беше какви са изискванията за заемане на длъжността кметски наместник 
съгласно длъжностната характеристика, не правомощията, правомощията са ясни те са 
описани в закона. 
 Николина Дамбулова: Не сме се разбрали, няма проблем, ще ви го дадем. 
 Иван Кичев: Може ли лице с влязла в сила присъда за документна измама да 
заема длъжност кметски наместник. 
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  Николина Дамбулова: Това е чисто юридически въпрос на който не мога да 
отговоря в момента, зависи каква е присъдата. 
 Иван Кичев: Аз не случайно исках да видя какви са изискванията съгласно 
длъжностната характеристика, позволява ли го, има ли условия да не бъде съдено лицето 
особено за документна измама при изпълнение на такава длъжност, затова го исках. 
 Николина Дамбулова: Не съм ви разбрала правилно, ще ви го предоставя. 
 Иван Кичев: В какъв срок ще може да ми отговорите, надявам се не до 
следващата сесия.  
 Николина Дамбулова: Трябва да се съобразя с адв. Камбурова, аз не мога да 
отговоря на този въпрос. 
 Иван Кичев: Ще ви помоля тогава да се консултирате с адв. Камбурова, вижте 
какви са изискванията на длъжностната характеристика, проверете го и ще ви моля да 
ми бъде отговорено. И ако е несъвместимо огледайте си състава на кметските 
наместници и преценете дали някой може да изпълнява тази длъжност с подобна 
присъда. Г-н Стоянов беше тука, не го виждам. Имате ли информация за извършена 
кражба на около шестстотин кубика дърва от общинските гори. 
 Николина Дамбулова: За всички кражби, които са установени се подготвят 
наказателни постановления. Вчера дори поради това, че замествам кмета ми донесоха 
и подписах много наказателни постановления, но като количество не мога да кажа. 
 Иван Кичев: Наказателно постановление срещу кого, ако има наказателно значи 
има установен извършител. 
 Николина Дамбулова: Да, затова казвам, че е срещу лица. 
 Иван Кичев: Няма да става въпрос за такова количество за каквото говорим от 
порядъка на шестстотин кубика дърва са изчезнали и има съмнение за участие на 
служители от Общински гори, има съмнение казвам, нищо повече. 
 Николина Дамбулова: Така или иначе те ще влязат в протокола… 
 Иван Кичев: Аз просто питам дали сте в течение, знаете ли за този случай или не 
знаете.  
 Николина Дамбулова: Не, не знам за такъв случай. 
 Иван Кичев: Позаинтересувайте се, не е лошо. 
 Динко Цъцаров: Трябваше наистина г-н Стоянов да отговори, но тръгна. 
 Николина Дамбулова: Той не е знаел, че ще има подобен въпрос. 
 Динко Цъцаров: Не е знаел, да, съгласен съм. Сега колеги, искам да ви запозная с 
една жалба от А. И. с адрес с. Дюлево, общ. Средец до г-н Цъцаров – председател на 
Общински съвет – Средец. Г-н Цъцаров, отправям настоящата жалба от мое име и от 
много жители на с. Дюлево по повод снабдяването на жителите на селото с кофи за 
смет. Многократно съм се обръщала към кметския наместник на селото и многобройни 
безуспешни опити да се свържа с кмета на общината, но проблемът стои неразрешен 
/за много от жителите от години/. Надявам се да предприемете необходими действия 
за разрешаване на един от многото проблеми на жителите. Ще очаквам в скоро време 
отговор за разрешаване на този проблем на имейл адрес *** или телефон ***. Сега 
това не е нещо, което е от компетенциите на общинския съвет. Г-жо Дамбулова, аз 
съжалявам, че вчера всъщност се натъкнах на тази жалба и не съм имал време и вас да ви 
запозная. 
 Николина Дамбулова: Аз видях, че сте я изпратили. 
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 Динко Цъцаров: Да, вчера следобед, но тя беше изпратена по-рано, но на друг 
имейл, не на този, който ползваме. Така, че молбата ще ми е да се свържете с г-н 
Камалиев, евентуално за някакъв отговор на този въпрос. 
 Николина Дамбулова: Не, аз мога да го дам отговора. 
 Динко Цъцаров: Чудесно, заповядайте. 
 Николина Дамбулова: Това е свързано с недостига на този етап на съдове за смет, 
подготвя се в момента процедура. Процедура за обществена поръчка, която в най-кратки 
срокове ще бъде пусната и  ще е за закупуване на съдове за смет с различен обем. Може 
би това ще се случи с пускането, цялата процедура най вероятно ще се случи до към края 
на декември месец. Това мога да кажа заради недостига се стига до там, но се надявам със 
закупуването на още съдове да се разреши въпроса. 
 Динко Цъцаров: Това не е конкретно за с. Дюлево, а за всички населени места. 
 Николина Дамбулова: Да, точно така за всички. 
 Динко Цъцаров: Добре, защото трябва да отговорим на жалбоподавателя. Това беше 
от мен колеги, ако имате някакви други въпроси  в момента заповядайте. 
 Иван Кичев: Аз няма да го отправям като въпрос, само ще насоча вниманието на г-
жа Дамбулова да го предадете и на кмета. За прословутата отсечка долу до Пластмасите 
бившите, за която многократно сме поставяли въпроса където училищния автобус минава 
и половината не се вижда. Стана така, че един добросъвестен гражданин, по скоро жител 
на община Средец в името на г-н Илчо Доганов си позволи с лични средства да наеме 
трактор и да позаравни, не казвам че е станало писта, но горе-долу стана един участък от 
200-300м възможен за минаване и това нещо по моя информация струва не повече от 
1000-1200лв. Ние трябваше да чакаме години, за да се сети някой, че това нещо може по 
някакъв начин поне и без средства да се оправи. Предайте му на г-н кмета да го има в 
предвид, че някои неща могат да станат и без пари стига да имаш желание и стига да 
имаш възможност да помогнеш на общината. 

 
Други питания не постъпиха. 
 
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров закри 

Двадесет и седмото заседание на Общински съвет на община Средец.  
 
03.12.2021г.  
 гр. Средец  
 
 
Изготвил протокола:  

     /Даниела Петрова/  
 
 

Председател:  
/Динко Цъцаров/ 
 
 

Секретар:  
      /Антоанета Колеолова/ 




